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Pozměňovací návrh  109 

 Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 
 

Návrh nařízení 

- 

 

 Pozměňovací návrh 

 Evropský parlament odmítá návrh 

Evropské komise. 

Or. pt 

Odůvodnění 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Notis Marias 
 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Sekuritizace zahrnuje transakce, 

které umožňují věřiteli – obvykle úvěrové 

instituci – refinancovat soubor úvěrů nebo 

expozic, jako jsou úvěry na nemovitosti, 

úvěry na automobily, spotřebitelské úvěry 

nebo kreditní karty, a to prostřednictvím 

jejich transformace na obchodovatelné 

cenné papíry. Věřitel portfolio svých úvěrů 

seskupí a přeorganizuje je do různých 

(1) Sekuritizace zahrnuje transakce, 

které umožňují věřiteli – obvykle úvěrové 

instituci – refinancovat soubor úvěrů nebo 

expozic, jako jsou úvěry na nemovitosti, 

úvěry na automobily, spotřebitelské úvěry 

nebo kreditní karty, a to prostřednictvím 

jejich transformace na obchodovatelné 

cenné papíry. Věřitel portfolio svých úvěrů 

seskupí a přeorganizuje je do různých 
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kategorií rizika pro různé investory, čímž 

investoři získají přístup k investicím do 

úvěrů a jiných expozic, k nimž by obvykle 

neměli přímý přístup. Příjmem investorů 

jsou peněžní toky plynoucí z podkladových 

úvěrů. 

kategorií rizika pro různé investory, čímž 

investoři získají přístup k investicím do 

úvěrů a jiných expozic, k nimž by obvykle 

neměli přímý přístup. Příjmem investorů 

jsou peněžní toky plynoucí z podkladových 

úvěrů. Věřitel současně prostřednictvím 

postupu sekuritizace posiluje svou úroveň 

likvidity. 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) V investičním plánu pro Evropu 

předloženém dne 26. listopadu 2014 

Komise oznámila svůj záměr znovu 

nastartovat kvalitní sekuritizační trhy, 

aniž by se opakovaly chyby, k nimž došlo 

před finanční krizí v roce 2008. Rozvoj 

jednoduchého, transparentního 

a standardizovaného sekuritizačního trhu 

je stavebním kamenem unie kapitálových 

trhů a přispívá k prioritnímu cíli Komise 

podpořit tvorbu pracovních míst a návrat 

k udržitelnému růstu. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  112 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) V investičním plánu pro Evropu 

předloženém dne 26. listopadu 2014 

(2) V investičním plánu pro Evropu 

předloženém dne 26. listopadu 2014 
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Komise oznámila svůj záměr znovu 

nastartovat kvalitní sekuritizační trhy, aniž 

by se opakovaly chyby, k nimž došlo před 

finanční krizí v roce 2008. Rozvoj 

jednoduchého, transparentního 

a standardizovaného sekuritizačního trhu je 

stavebním kamenem unie kapitálových 

trhů a přispívá k prioritnímu cíli Komise 

podpořit tvorbu pracovních míst a návrat 

k udržitelnému růstu. 

Komise oznámila svůj záměr znovu 

nastartovat kvalitní sekuritizační trhy, aniž 

by se opakovaly chyby, k nimž došlo před 

finanční krizí v roce 2008. Rozvoj 

jednoduchého, transparentního 

a standardizovaného sekuritizačního trhu je 

stavebním kamenem unie kapitálových 

trhů a musí přispívat k podpoře tvorby 

pracovních míst a návrat k udržitelnému 

růstu. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  113 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) V investičním plánu pro Evropu 

předloženém dne 26. listopadu 2014 

Komise oznámila svůj záměr znovu 

nastartovat kvalitní sekuritizační trhy, aniž 

by se opakovaly chyby, k nimž došlo před 

finanční krizí v roce 2008. Rozvoj 

jednoduchého, transparentního 

a standardizovaného sekuritizačního trhu je 

stavebním kamenem unie kapitálových 

trhů a přispívá k prioritnímu cíli Komise 

podpořit tvorbu pracovních míst a návrat 

k udržitelnému růstu. 

(2) V investičním plánu pro Evropu 

předloženém dne 26. listopadu 2014 

Komise oznámila svůj záměr znovu 

nastartovat kvalitní sekuritizační trhy, aniž 

by se opakovaly chyby, k nimž došlo před 

finanční krizí v roce 2008. Rozvoj 

jednoduchého, transparentního 

a standardizovaného sekuritizačního trhu je 

stavebním kamenem unie kapitálových 

trhů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Neexistuje žádný důkaz o tom, že současnou nedostatečně výkonnou ekonomiku lze řešit 

pomocí opatření na straně nabídky, a existuje mnoho důkazů, že ji lze řešit osvícenějšími 

fiskálními stimulačními opatřeními. Neschopnost EU jednat koordinovaným způsobem 

a stimulovat reálnou ekonomiku by neměla být používána jako omluva stimulace již nafouklé 

virtuální ekonomiky. 
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Pozměňovací návrh  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská unie nemá v úmyslu 

oslabit právní rámec zavedený v reakci na 

finanční krizi, řešící rizika spojená s velmi 

složitou, neprůhlednou a rizikovou 

sekuritizací. Je velmi důležité zajistit přijetí 

předpisů, které budou lépe rozlišovat mezi 

jednoduchými, transparentními 

a standardizovanými produkty na jedné 

straně a složitými, neprůhlednými 

a riskantními nástroji na straně druhé 

a které budou uplatňovat obezřetnostní 

rámec citlivější vůči riziku. 

(3) Evropská unie musí posílit právní 

rámec zavedený v reakci na finanční krizi, 

řešící rizika spojená se sekuritizací. Je 

velmi důležité zajistit přijetí předpisů, které 

budou uplatňovat obezřetnostní rámec 

citlivější vůči riziku; je rovněž důležité 

zakázat resekuritizaci a vyloučit z tohoto 

nařízení syntetickou sekuritizaci.  

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  115 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská unie nemá v úmyslu 

oslabit právní rámec zavedený v reakci na 

finanční krizi, řešící rizika spojená s velmi 

složitou, neprůhlednou a rizikovou 

sekuritizací. Je velmi důležité zajistit přijetí 

předpisů, které budou lépe rozlišovat mezi 

jednoduchými, transparentními 

a standardizovanými produkty na jedné 

straně a složitými, neprůhlednými 

a riskantními nástroji na straně druhé 

a které budou uplatňovat obezřetnostní 

rámec citlivější vůči riziku. 

(3) Evropská unie nemá v úmyslu 

oslabit právní rámec zavedený v reakci na 

finanční krizi, řešící rizika spojená s velmi 

složitou, neprůhlednou a rizikovou 

sekuritizací. Je velmi důležité zajistit přijetí 

předpisů, které budou lépe rozlišovat mezi 

jednoduchými, transparentními 

a standardizovanými produkty na jedné 

straně a složitými, neprůhlednými 

a riskantními finančními nástroji na straně 

druhé a které budou uplatňovat 

obezřetnostní rámec citlivější vůči riziku. 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  116 

Antonio Tajani 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská unie nemá v úmyslu 

oslabit právní rámec zavedený v reakci na 

finanční krizi, řešící rizika spojená s velmi 

složitou, neprůhlednou a rizikovou 

sekuritizací. Je velmi důležité zajistit přijetí 

předpisů, které budou lépe rozlišovat mezi 

jednoduchými, transparentními 

a standardizovanými produkty na jedné 

straně a složitými, neprůhlednými 

a riskantními nástroji na straně druhé 

a které budou uplatňovat obezřetnostní 

rámec citlivější vůči riziku. 

(3) Evropská unie má v úmyslu posílit 

právní rámec zavedený v reakci na finanční 

krizi, řešící rizika spojená s velmi složitou, 

neprůhlednou a rizikovou sekuritizací. Je 

velmi důležité zajistit přijetí předpisů, které 

budou lépe rozlišovat mezi jednoduchými, 

transparentními a standardizovanými 

produkty na jedné straně a složitými, 

neprůhlednými a riskantními nástroji na 

straně druhé a které budou uplatňovat 

obezřetnostní rámec citlivější vůči riziku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. 

Náležitě strukturovaná sekuritizace je 

důležitým prostředkem diverzifikace 

zdrojů financování a efektivnějšího 

přidělování rizik v rámci finančního 

systému Unie. Umožňuje širší rozložení 

rizika finančního sektoru a může pomoci 

uvolnit rozvahu původce sekuritizace, 

takže je schopen dále poskytovat úvěry ve 

prospěch ekonomiky. Může zvýšit 

celkovou efektivitu finančního systému 

a zajistit dodatečné investiční příležitosti. 

Sekuritizace může vytvořit most mezi 

úvěrovými institucemi a kapitálovými trhy 

přinášející nepřímo výhody pro podniky 

(4) Je třeba připomenout, že v letech 

před finanční krizí v roce 2008 změnilo 

nadměrné a bezohledné používání 

sekuritizovaných aktiv obchodní model 

bank a přispělo k využívání pákového 

efektu, který umožnil bankám, aby 

v krátkém časovém období dosáhly 

vysokých zisků, ale s riziky velkých ztrát: 

vznikly tak podmínky pro vypuknutí 

finanční krize v roce 2008, která začala 

v americké ekonomice a odtud se rozšířila 

do ostatních zemí. 



 

PE587.495v01-00 8/139 AM\1101631CS.doc 

CS 

i občany (například zlevnění úvěrů 

a podnikového financování, úvěrů na 

nemovitosti a kreditních karet). 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  118 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. 
Náležitě strukturovaná sekuritizace je 

důležitým prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen 

dále poskytovat úvěry ve prospěch 

ekonomiky. Může zvýšit celkovou 

efektivitu finančního systému a zajistit 

dodatečné investiční příležitosti. 

Sekuritizace může vytvořit most mezi 

úvěrovými institucemi a kapitálovými trhy 

přinášející nepřímo výhody pro podniky 

i občany (například zlevnění úvěrů 

a podnikového financování, úvěrů na 

nemovitosti a kreditních karet). 

 

(4) Náležitě strukturovaná sekuritizace 

je prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a přidělování rizik šířeji 

v rámci celého finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Neena Gill 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. Náležitě 

strukturovaná sekuritizace je důležitým 

prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen dále 

poskytovat úvěry ve prospěch ekonomiky. 

Může zvýšit celkovou efektivitu finančního 

systému a zajistit dodatečné investiční 

příležitosti. Sekuritizace může vytvořit 

most mezi úvěrovými institucemi 

a kapitálovými trhy přinášející nepřímo 

výhody pro podniky i občany (například 

zlevnění úvěrů a podnikového financování, 

úvěrů na nemovitosti a kreditních karet). 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. Náležitě 

strukturovaná sekuritizace je důležitým 

prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen dále 

poskytovat úvěry ve prospěch ekonomiky. 

Může zvýšit celkovou efektivitu finančního 

systému a zajistit dodatečné investiční 

příležitosti. Sekuritizace může vytvořit 

most mezi úvěrovými institucemi 

a kapitálovými trhy přinášející nepřímo 

výhody pro podniky i občany (například 

zlevnění úvěrů a podnikového financování, 

úvěrů na nemovitosti a kreditních karet). 

Sekuritizace může také jednotlivým 

úvěrovým institucím umožnit snížit 

nepružnost jejich rozvahy a lépe tak řídit 

koncentrace rizik spojených s portfoliem 

a vytvářet jednodušší a dlouhodobé 

finanční nástroje pro investory. Tyto 

schopnosti mohou společně zlepšit 

flexibilitu finančního sektoru a podpořit 

širší dlouhodobé investice do reálné 

ekonomiky. Sekuritizace může současně 

zvýšit rizika zvýšené propojenosti 

a nadměrného pákového efektu. Má 

rovněž potenciál podnítit spekulativní 

krátkodobé investice a regulatorní 

arbitráž. Toto nařízení proto podporuje 

přísné sledování účasti dané finanční 

instituce na trhu ze strany příslušných 

orgánů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Notis Marias 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. Náležitě 

strukturovaná sekuritizace je důležitým 

prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen dále 

poskytovat úvěry ve prospěch ekonomiky. 

Může zvýšit celkovou efektivitu finančního 

systému a zajistit dodatečné investiční 

příležitosti. Sekuritizace může vytvořit 

most mezi úvěrovými institucemi 

a kapitálovými trhy přinášející nepřímo 

výhody pro podniky i občany (například 

zlevnění úvěrů a podnikového financování, 

úvěrů na nemovitosti a kreditních karet). 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů 

a pomáhá zlepšit financování ekonomiky. 

Náležitě strukturovaná sekuritizace je 

důležitým prostředkem diverzifikace 

zdrojů financování a efektivnějšího 

přidělování rizik v rámci finančního 

systému Unie. Umožňuje širší rozložení 

rizika finančního sektoru a může pomoci 

uvolnit rozvahu původce sekuritizace, 

takže je schopen dále poskytovat úvěry ve 

prospěch ekonomiky. Může zvýšit 

celkovou efektivitu finančního systému 

a zajistit dodatečné investiční příležitosti. 

Sekuritizace může vytvořit most mezi 

úvěrovými institucemi a kapitálovými trhy 

přinášející nepřímo výhody pro podniky 

i občany (například zlevnění úvěrů 

a podnikového financování, úvěrů na 

nemovitosti a kreditních karet). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. Náležitě 

strukturovaná sekuritizace je důležitým 

prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen dále 

poskytovat úvěry ve prospěch ekonomiky. 

Může zvýšit celkovou efektivitu finančního 

(4) Sekuritizace je významným prvkem 

dobře fungujících finančních trhů. Náležitě 

strukturovaná sekuritizace je důležitým 

prostředkem diverzifikace zdrojů 

financování a efektivnějšího přidělování 

rizik v rámci finančního systému Unie. 

Umožňuje širší rozložení rizika finančního 

sektoru a může pomoci uvolnit rozvahu 

původce sekuritizace, takže je schopen dále 

poskytovat úvěry ve prospěch reálné 

ekonomiky. Může zvýšit celkovou 
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systému a zajistit dodatečné investiční 

příležitosti. Sekuritizace může vytvořit 

most mezi úvěrovými institucemi 

a kapitálovými trhy přinášející nepřímo 

výhody pro podniky i občany (například 

zlevnění úvěrů a podnikového financování, 

úvěrů na nemovitosti a kreditních karet). 

efektivitu finančního systému a zajistit 

dodatečné investiční příležitosti. 

Sekuritizace může vytvořit most mezi 

úvěrovými institucemi a kapitálovými trhy 

přinášející nepřímo výhody pro podniky 

i občany (například zlevnění úvěrů 

a podnikového financování, úvěrů na 

nemovitosti a kreditních karet). 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  122 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, vyžaduje, aby Unie jasně 

definovala, co je to JTS sekuritizace, 

protože jinak by bylo regulační zacházení 

citlivější vůči riziku pro úvěrové instituce 

a pojišťovny dostupné pro různé typy 

sekuritizací v různých členských státech. 

To by vedlo k nerovným podmínkám a 

k regulatorní arbitráži. 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, jakož i sekuritizace, které budou 

zahrnovat a podporovat projekty 

přispívající k dosažení dohody konference 

OSN o změně klimatu COP 21 

(„Udržitelné JTS sekuritizace“), vyžaduje, 

aby Unie jasně definovala, co je to JTS 

sekuritizace, protože jinak by bylo 

regulační zacházení citlivější vůči riziku 

pro úvěrové instituce a pojišťovny 

dostupné pro různé typy sekuritizací 

v různých členských státech. To by vedlo 

k nerovným podmínkám a k regulatorní 

arbitráži. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Jonás Fernández 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, vyžaduje, aby Unie jasně 

definovala, co je to JTS sekuritizace, 

protože jinak by bylo regulační zacházení 

citlivější vůči riziku pro úvěrové instituce 

a pojišťovny dostupné pro různé typy 

sekuritizací v různých členských státech. 

To by vedlo k nerovným podmínkám a 

k regulatorní arbitráži. 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, vyžaduje, aby Unie jasně 

definovala, co je to JTS sekuritizace, 

protože jinak by bylo regulační zacházení 

citlivější vůči riziku pro úvěrové instituce 

a pojišťovny dostupné pro různé typy 

sekuritizací v různých členských státech. 

To by vedlo k nerovným podmínkám a 

k regulatorní arbitráži ve chvíli, kdy je 

důležité zajistit evropský jednotný trh 

s JTS sekuritizacemi, aby se usnadnily 

přeshraniční transakce. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  124 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, vyžaduje, aby Unie jasně 

definovala, co je to JTS sekuritizace, 

protože jinak by bylo regulační zacházení 

citlivější vůči riziku pro úvěrové instituce 

a pojišťovny dostupné pro různé typy 

sekuritizací v různých členských státech. 

To by vedlo k nerovným podmínkám a 

k regulatorní arbitráži. 

(5) Vytvoření obezřetnostního rámce 

pro jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace („JTS 

sekuritizace“), jenž bude citlivější vůči 

riziku, vyžaduje, aby Unie jasně 

definovala, co je to JTS sekuritizace, 

protože jinak by bylo regulační zacházení 

citlivější vůči riziku pro úvěrové instituce 

a pojišťovny dostupné pro různé typy 

sekuritizací v různých členských státech. 

To by vedlo k nerovným podmínkám a 

k regulatorní arbitráži. V opačném případě 

by řada sekuritizací nevykazovala 

dostatečnou citlivost vůči riziku z důvodu, 

že při určování váhy rizik ve všech 

přístupech neexistují dostatečné rizikové 
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faktory. 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je na místě stanovit v souladu se 

stávajícími odvětvovými právními předpisy 

Unie definice všech klíčových pojmů 

sekuritizace. Zejména je třeba vytvořit 

jasnou a ucelenou definici sekuritizace, 

která by zachytila každou transakci nebo 

systém transakcí, jimiž je úvěrové riziko 

související s jednou expozicí či 

seskupením expozic rozloženo do 

jednotlivých tranší. Expozice, která vytváří 

přímou platební povinnost v rámci 

transakce nebo systému transakcí 

používaných k financování nebo řízení 

hmotných aktiv, by neměla být považována 

za expozici vůči sekuritizaci, a to i když 

daná transakce nebo daný systém transakcí 

mají platební povinnosti s různou 

nadřízeností. 

(6) Je na místě stanovit v souladu se 

stávajícími odvětvovými právními předpisy 

Unie definice všech klíčových pojmů 

sekuritizace. Zejména je třeba vytvořit 

jasnou a ucelenou definici sekuritizace, 

která by zachytila každou transakci nebo 

systém transakcí, kdy platby v transakci 

nebo systému transakcí závisejí na 

výkonnosti expozic či seskupení expozic. 

Ekonomického převodu sekuritizovaných 

expozic by mělo být dosaženo převodem 

vlastnictví k převáděným sekuritizovaným 

expozicím z instituce, která je původcem, 

na sekuritizační jednotku pro speciální 

účel nebo subparticipací sekuritizační 

jednotky pro speciální účel k pohledávce. 
Expozice, která vytváří přímou platební 

povinnost v rámci transakce nebo systému 

transakcí používaných k financování nebo 

řízení hmotných aktiv, by neměla být 

považována za expozici vůči sekuritizaci, 

a to i když daná transakce nebo daný 

systém transakcí mají platební povinnosti 

s různou nadřízeností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je na místě stanovit v souladu se 

stávajícími odvětvovými právními předpisy 

Unie definice všech klíčových pojmů 

sekuritizace. Zejména je třeba vytvořit 

jasnou a ucelenou definici sekuritizace, 

která by zachytila každou transakci nebo 

systém transakcí, jimiž je úvěrové riziko 

související s jednou expozicí či 

seskupením expozic rozloženo do 

jednotlivých tranší. Expozice, která vytváří 

přímou platební povinnost v rámci 

transakce nebo systému transakcí 

používaných k financování nebo řízení 

hmotných aktiv, by neměla být považována 

za expozici vůči sekuritizaci, a to i když 

daná transakce nebo daný systém transakcí 

mají platební povinnosti s různou 

nadřízeností. 

(6) Je na místě stanovit v souladu se 

stávajícími odvětvovými právními předpisy 

Unie definice všech klíčových pojmů 

sekuritizace. Zejména je třeba vytvořit 

jasnou a ucelenou definici sekuritizace, 

která by zachytila každou transakci nebo 

systém transakcí. Expozice, která vytváří 

přímou platební povinnost v rámci 

transakce nebo systému transakcí 

používaných k financování nebo řízení 

hmotných aktiv, by neměla být považována 

za expozici vůči sekuritizaci, a to i když 

daná transakce nebo daný systém transakcí 

mají platební povinnosti s různou 

nadřízeností. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  127 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Sponzor by měl být schopen 

delegovat úkoly na obsluhovatele, ale měl 

by zůstat odpovědný za plnění všech svých 

povinností dle tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Notis Marias 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Na mezinárodní i evropské úrovni 

již bylo odvedeno mnoho práce na 

identifikaci JTS sekuritizace a v nařízeních 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/6122 a (EU) 2015/3523 již byla 

stanovena kritéria pro jednoduchou, 

transparentní a standardizovanou 

sekuritizaci pro specifické účely, s níž je 

spojeno obezřetné zacházení citlivější vůči 

riziku. 

(7) Na mezinárodní i evropské úrovni 

musí být odvedeno více práce na 

identifikaci JTS sekuritizace a rovněž 

v nařízeních Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2015/6122 a (EU) 

2015/3523 již byla stanovena kritéria pro 

jednoduchou, transparentní 

a standardizovanou sekuritizaci pro 

specifické účely, s níž je spojeno obezřetné 

zacházení citlivější vůči riziku. 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek 

na úvěrové instituce týkající se krytí 

likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1). 

22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek 

na úvěrové instituce týkající se krytí 

likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1). 

23 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu 

k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 

výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 

17.1.2015, s. 1). 

23 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu 

k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 

výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 

17.1.2015, s. 1). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  129 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Na základě stávajících kritérií, 

kritérií Basilejského výboru pro bankovní 

dohled a Mezinárodní organizace komisí 

pro cenné papíry přijatých dne 23. 

července 2015 k identifikaci jednoduchých, 

transparentních a srovnatelných 

(8) Na základě stávajících kritérií, 

kritérií Basilejského výboru pro bankovní 

dohled a Mezinárodní organizace komisí 

pro cenné papíry přijatých dne 23. 

července 2015 k identifikaci jednoduchých, 

transparentních a srovnatelných 
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sekuritizací a zejména doporučení 

Evropského orgánu pro bankovnictví 

ohledně kvalifikované sekuritizace 

zveřejněných dne 7. července 2015 je 

nezbytné stanovit obecnou definici JTS 

sekuritizace platnou pro všechna odvětví. 

sekuritizací v rámci kapitálové 

přiměřenosti pro sekuritizace a zejména 

doporučení Evropského orgánu pro 

bankovnictví ohledně kvalifikované 

sekuritizace zveřejněných dne 7. července 

2015 je nezbytné stanovit obecnou definici 

JTS sekuritizace platnou pro všechna 

odvětví. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  130 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Implementace „JTS kritérií“ v celé 

EU by neměla vést k rozdílným přístupům. 

Rozdílné přístupy by vytvářely potenciální 

překážky pro přeshraniční investory tím, 

že by je nutily přijmout podrobnosti 

regulačních rámců daných členských států, 

čímž by se oslabila důvěra investorů 

v kritéria JTS. 

(9) Implementace „JTS kritérií“ v celé 

EU by neměla vést k rozdílným přístupům, 

ale spíše k vytvoření bezpečného trhu se 

sekuritizacemi. Rozdílné přístupy by 

vytvářely potenciální překážky 

pro přeshraniční investory tím, že by je 

nutily přijmout podrobnosti regulačních 

rámců daných členských států, čímž by se 

oslabila důvěra investorů v kritéria JTS. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Je nezbytné, aby příslušné orgány 

úzce spolupracovaly v zájmu společného 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. S ohledem na tento cíl by měly 

příslušné tři evropské orgány dohledu 

(10) Je nezbytné, aby evropský orgán 

dohledu provozoval systém certifikace 

třetí stranou v zájmu společného 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. S ohledem na tento cíl by měl 
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v rámci Společného výboru evropských 

orgánů dohledu koordinovat svou činnost 

i činnost příslušných orgánů, aby byla 

zajištěna soudržnost mezi odvětvími 

a posouzeny praktické otázky, které mohou 

ve vztahu k JTS sekuritizacím vzniknout. 

Přitom by měly být rovněž vyžádány 

názory účastníků trhu a v co největším 

rozsahu zohledněny. Výsledky těchto 

diskusí by měly být zveřejněny 

na internetových stránkách evropských 

orgánů dohledu, aby původcům, 

sponzorům, sekuritizačním jednotkám pro 

speciální účel a investorům pomáhaly 

v posuzování JTS sekuritizací, než takové 

pozice emitují nebo do nich investují. 

Takovýto koordinační mechanismus by byl 

obzvláště důležitý v období před 

provedením tohoto nařízení. 

pověřený regulační subjekt společně se 

dvěma dalšími evropskými orgány dohledu 

v rámci Společného výboru evropských 

orgánů dohledu koordinovat svou činnost 

i činnost příslušných orgánů, aby byla 

zajištěna soudržnost mezi odvětvími 

a posouzeny praktické otázky, které mohou 

ve vztahu k JTS sekuritizacím vzniknout. 

Přitom by měly být rovněž vyžádány 

názory účastníků trhu a v co největším 

rozsahu zohledněny. Výsledky těchto 

diskusí by měly být zveřejněny 

na internetových stránkách evropských 

orgánů dohledu, aby původcům, 

sponzorům, sekuritizačním jednotkám pro 

speciální účel a investorům pomáhaly 

v posuzování JTS sekuritizací, než takové 

pozice emitují nebo do nich investují. 

Takovýto koordinační mechanismus by byl 

obzvláště důležitý v období před 

provedením tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Je nezbytné, aby příslušné orgány 

úzce spolupracovaly v zájmu společného 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. S ohledem na tento cíl by 

měly příslušné tři evropské orgány dohledu 

v rámci Společného výboru evropských 

orgánů dohledu koordinovat svou činnost 

i činnost příslušných orgánů, aby byla 

zajištěna soudržnost mezi odvětvími 

a posouzeny praktické otázky, které mohou 

ve vztahu k JTS sekuritizacím vzniknout. 

Je nezbytné, aby příslušné orgány úzce 

spolupracovaly v zájmu společného 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

(10) Je nezbytné, aby příslušné orgány 

úzce spolupracovaly v zájmu společného 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. S ohledem na tento cíl by 

měly příslušné tři evropské orgány dohledu 

v rámci Společného výboru evropských 

orgánů, v jehož rámci bude zřízen nový 

sekuritizační výbor, koordinovat svou 

činnost i činnost příslušných orgánů, aby 

byla zajištěna soudržnost mezi odvětvími 

a posouzeny praktické otázky, které mohou 

ve vztahu k JTS sekuritizacím vzniknout. 

Je nezbytné, aby příslušné orgány úzce 

spolupracovaly v zájmu společného 
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v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. 

a jednotného porozumění požadavkům JTS 

v celé Unii a řešení případných problémů 

s výkladem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Investice do sekuritizací nebo 

expozice vůči nim vystaví investora nejen 

úvěrovému riziku podkladových úvěrů 

nebo expozic: proces strukturování 

sekuritizací by také mohl vést k dalším 

rizikům, jako jsou riziko agentury, riziko 

modelu, právní a operační riziko, riziko 

protistrany, riziko obsluhy, riziko likvidity, 

riziko koncentrace a rizika provozní 

povahy. Proto je nezbytné, aby se na 

institucionální investory vztahovaly 

přiměřené požadavky na náležitou péči 

(due diligence) zajišťující, že budou 

v zájmu koncových investorů náležitě 

posuzovat rizika vyplývající ze všech 

druhů sekuritizací. Náležitá péče tak může 

rovněž posílit důvěru v trh 

a mezi jednotlivými původci, sponzory 

a investory navzájem. Je nezbytné, aby ve 

vztahu k JTS sekuritizacím investoři 

rovněž jednali s náležitou péčí. Mohou se 

informovat prostřednictvím informací 

poskytnutých stranami sekuritizace, 

především oznámení o JTS kritériích 

a souvisejících informací poskytnutých 

v tomto kontextu, jež by měly investorům 

dát veškeré relevantní informace o tom, jak 

jsou kritéria JTS splněna. Institucionální 

investoři by z oznámení o JTS kritériích 

a informací poskytnutých původcem, 

sponzorem a sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel měli získat přiměřenou 

jistotu ohledně toho, zda určitá sekuritizace 

(11) Investice do sekuritizací nebo 

expozice vůči nim vystaví investora nejen 

úvěrovému riziku podkladových úvěrů 

nebo expozic: proces strukturování 

sekuritizací by také mohl vést k dalším 

rizikům, jako jsou riziko agentury, riziko 

modelu, právní a operační riziko, riziko 

protistrany, riziko obsluhy, riziko likvidity, 

riziko koncentrace a rizika provozní 

povahy. Proto je nezbytné, aby se na 

institucionální investory včetně správců 

aktiv vztahovaly přiměřené požadavky na 

náležitou péči (due diligence) zajišťující, 

že budou v zájmu koncových investorů 

náležitě posuzovat rizika vyplývající ze 

všech druhů sekuritizací. Náležitá péče tak 

může rovněž posílit důvěru v trh 

a mezi jednotlivými původci, sponzory 

a investory navzájem. Je nezbytné, aby ve 

vztahu k JTS sekuritizacím investoři 

rovněž jednali s náležitou péčí. Mohou se 

informovat prostřednictvím informací 

poskytnutých stranami sekuritizace, 

především oznámení o JTS kritériích 

a souvisejících informací poskytnutých 

v tomto kontextu, jež by měly investorům 

dát veškeré relevantní informace o tom, jak 

jsou kritéria JTS splněna. Institucionální 

investoři by z oznámení o JTS kritériích 

a informací poskytnutých původcem, 

sponzorem a sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel měli získat přiměřenou 

jistotu ohledně toho, zda určitá sekuritizace 
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splňuje požadavky JTS. splňuje požadavky JTS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Investice do sekuritizací nebo 

expozice vůči nim vystaví investora nejen 

úvěrovému riziku podkladových úvěrů 

nebo expozic: proces strukturování 

sekuritizací by také mohl vést k dalším 

rizikům, jako jsou riziko agentury, riziko 

modelu, právní a operační riziko, riziko 

protistrany, riziko obsluhy, riziko likvidity, 

riziko koncentrace a rizika provozní 

povahy. Proto je nezbytné, aby se na 

institucionální investory vztahovaly 

přiměřené požadavky na náležitou péči 

(due diligence) zajišťující, že budou 

v zájmu koncových investorů náležitě 

posuzovat rizika vyplývající ze všech 

druhů sekuritizací. Náležitá péče tak může 

rovněž posílit důvěru v trh 

a mezi jednotlivými původci, sponzory 

a investory navzájem. Je nezbytné, aby ve 

vztahu k JTS sekuritizacím investoři 

rovněž jednali s náležitou péčí. Mohou se 

informovat prostřednictvím informací 

poskytnutých stranami sekuritizace, 

především oznámení o JTS kritériích 

a souvisejících informací poskytnutých 

v tomto kontextu, jež by měly investorům 

dát veškeré relevantní informace o tom, jak 

jsou kritéria JTS splněna. Institucionální 

investoři by z oznámení o JTS kritériích 

a informací poskytnutých původcem, 

sponzorem a sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel měli získat přiměřenou 

jistotu ohledně toho, zda určitá sekuritizace 

splňuje požadavky JTS. 

(11) Investice do sekuritizací nebo 

expozice vůči nim vystaví investora nejen 

úvěrovému riziku podkladových úvěrů 

nebo expozic: proces strukturování 

sekuritizací by také mohl vést k dalším 

rizikům, jako jsou riziko agentury, riziko 

modelu, právní a operační riziko, riziko 

protistrany, riziko obsluhy, riziko likvidity, 

riziko koncentrace a rizika provozní 

povahy. Proto je nezbytné, aby se na 

institucionální investory vztahovaly 

přiměřené požadavky na náležitou péči 

(due diligence) zajišťující, že budou 

v zájmu koncových investorů náležitě 

posuzovat rizika vyplývající ze všech 

druhů sekuritizací. Náležitá péče tak může 

rovněž posílit důvěru v trh 

a mezi jednotlivými původci, sponzory 

a investory navzájem. Je nezbytné, aby ve 

vztahu k JTS sekuritizacím investoři 

rovněž jednali s náležitou péčí. Mohou se 

informovat prostřednictvím informací 

poskytnutých stranami sekuritizace, 

především oznámení o JTS kritériích 

a souvisejících informací poskytnutých 

v tomto kontextu, jež by měly investorům 

dát veškeré relevantní informace o tom, jak 

jsou kritéria JTS splněna. Institucionální 

investoři by se v případě oznámení o JTS 

kritériích měli být schopni spolehnout na 

příslušného zástupce certifikace třetí 

stranou a z informací poskytnutých 

původcem, sponzorem a sekuritizační 

jednotkou pro speciální účel by měli získat 

přiměřenou jistotu ohledně toho, zda určitá 
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sekuritizace splňuje požadavky JTS. 

. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace, přičemž 

expozice zahrnuté v sekuritizacích nejsou 

kvalitativně odlišné od sekuritizací 

ponechaných v rozvaze původců a před 

zařazením do sekuritizace byly expozice 

po podstatnou část jejich smluvní doby 

splatnosti v rozvaze původce. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům, a to jak po značnou dobu před 

sekuritizací, tak po ní. Sekuritizační 

transakce by obecně neměly být 

strukturovány způsobem, který se vyhýbá 

uplatnění požadavku na ponechání. Tento 

požadavek by se měl uplatnit ve všech 

situacích, kdy existuje ekonomická 

podstata sekuritizace, bez ohledu 

na použité právní struktury nebo nástroje. 

Není třeba, aby byly požadavky na 

ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 
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ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

na původního věřitele. Oznámení o JTS 

kritériích by mělo investory informovat 

o tom, že si původci ponechali a 

v budoucnu si ponechají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 
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postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podpor. 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podpor. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  137 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Evropská rada pro systémová 

rizika (ESRB) by měla mít možnost 

příslušným orgánům navrhnout pro 

sekuritizační trh jako celek nebo pro 
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uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

určité segmenty tohoto trhu nižší míru 

ponechání si rizika, a to formou návrhu 

regulačních technických norem. ESRB by 

přitom měla zdůvodnit, jak zohlednila 

nutnost přihlédnout k rizikům 

a obezřetnostním hlediskům snižování 

míry ponechání si rizika. Sekuritizační 

transakce by obecně neměly být 

strukturovány způsobem, který se vyhýbá 

uplatnění požadavku na ponechání. Tento 

požadavek by se měl uplatnit ve všech 

situacích, kdy existuje ekonomická 

podstata sekuritizace, bez ohledu 

na použité právní struktury nebo nástroje. 

Není třeba, aby byly požadavky na 

ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Morten Messerschmidt 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří jsou zapojeni do sekuritizací, na 

jedné straně a zájmy investorů na straně 

druhé. Za tímto účelem by si původce, 

sponzor nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice.  

Or. en 
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Odůvodnění 

Definice sekuritizace je velmi široká a zahrnuje celou řadu scénářů týkajících se rozdělení 

úvěrového rizika do tranší a to nejen těch, kde je takové rozdělení do tranší zcela nebo zčásti 

ve formě obchodovatelných cenných papírů. Aby se předešlo nejasnostem, navrhujeme v této 

souvislosti, aby se odstranil odkaz na přeměnu expozic na obchodovatelné cenné papíry. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Burkhard Balz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům, které jsou stanoveny na úroveň 

5 %. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 
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ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité, aby byly sladěny zájmy 

původců, sponzorů a původních věřitelů, 

kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 

(12) Je nezbytné, aby byly sladěny 

zájmy původců, sponzorů a původních 

věřitelů, kteří transformují expozice 

na obchodovatelné cenné papíry, na jedné 

straně a zájmy investorů na straně druhé. 

Za tímto účelem by si původce, sponzor 

nebo původní věřitel měl ponechat 

významný podíl v podkladových 

expozicích dané sekuritizace. Je tedy 

důležité, aby si původci nebo sponzoři 

ponechali podstatnou čistou ekonomickou 

expozici vůči dotyčným podkladovým 

rizikům. Sekuritizační transakce by obecně 

neměly být strukturovány způsobem, který 

se vyhýbá uplatnění požadavku 

na ponechání. Tento požadavek by se měl 

uplatnit ve všech situacích, kdy existuje 

ekonomická podstata sekuritizace, bez 

ohledu na použité právní struktury nebo 

nástroje. Není třeba, aby byly požadavky 

na ponechání expozice uplatňovány 

vícenásobně. U kterékoli sekuritizace 

postačuje, aby se požadavek vztahoval 

pouze na původce nebo na sponzora nebo 

na původního věřitele. Podobně pokud 
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sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

sekuritizační transakce obsahuje jako 

podkladové expozice jiné sekuritizační 

pozice, požadavek na zachování by se měl 

uplatnit pouze na sekuritizaci, která je 

předmětem investice. Oznámení o JTS 

kritériích informuje investory o tom, že si 

původci ponechávají podstatnou čistou 

ekonomickou expozici vůči podkladovým 

rizikům. Určité výjimky by měly být 

stanoveny v případech, kdy jsou 

sekuritizované expozice plně, 

nepodmíněně a neodvolatelně zaručeny 

zejména orgány veřejné správy. V případě 

podpory z veřejných zdrojů poskytnuté 

v podobě záruk nebo jinými prostředky 

nejsou ustanoveními tohoto nařízení 

dotčena pravidla pro státní podporu. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  141 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný 

a bezplatný přístup ke spolehlivým 

informacím o sekuritizacích. 

(13) Schopnost investorů 

a potenciálních investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu ke spolehlivým a snadno 

použitelným informacím o těchto 

nástrojích. Je důležité vytvořit na základě 

stávajícího acquis komplexní systém, 

v jehož rámci mohou mít stávající 

a potenciální investoři snadný přístup 

ke všem relevantním informacím během 

celé doby životnosti transakcí; rovněž tak 

je důležité omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování. 

 V zájmu posílení transparentnosti trhu je 

třeba vytvořit datové úložiště, které 
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poskytne snadný přístup k údajům 

o souhrnném vývoji trhu, srovnání se 

standardní sekuritizační strukturou, jakož 

i granulární data o kolaterálu 

zajišťujícím sekuritizační expozici. Toto 

datové úložiště, známé jako Evropské 

datové úložiště pro cenné papíry (ESDR), 

nemusí vytvářet a spravovat všechny tyto 

informace samo. Obdobné nezávazné 

iniciativy, které vedly ke zřízení takových 

infrastruktur, jako je Evropský datový 

sklad (European DataWarehouse), již 

existují. Pro účely zveřejňování informací 

podle tohoto požadavku by tudíž měly být 

využívány stávající vzory, a pokud je to 

možné, měla by se využívat stávající 

infrastruktura. 

 Úsilí ESDR přesáhne rámec stávající 

infrastruktury pro sběr údajů o možných 

systémových rizicích. ESDR by se mělo 

zaměřit na snižování rizika asymetrií 

a vytvářet transparentnost, která podpoří 

systémové řízení rizik a to následně zlepší 

tržní disciplínu. Zároveň by ESDR mělo 

podněcovat a podporovat dlouhodobý 

udržitelný rozvoj trhu a zapojení všech tří 

hlavních složek, kterými jsou ti, kteří 

riziko prodávají, kupují, a orgány 

dohledu. 

 Řízení ESDR bude mít podobnou 

strukturu, jaká byla použita pro fond 

celosvětových identifikačních kódů 

právnických osob (GLEIF). Konkrétně by 

se měl dohled nad ESDR rozdělit mezi 

prodej rizik, nákup rizik a představitele 

společenství pro dohled. Orgán ESMA by 

měl koordinovat a vést úsilí v rámci 

společenství pro dohled. Ostatní evropské 

orgány dohledu, zejména Evropská rada 

pro systémová rizika (ESRB), Evropská 

centrální banka a Evropský orgán pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA) by měly také zvážit, jak 

by jim toto datové úložiště mohlo pomoci 

plnit jejich povinnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  142 

Sander Loones 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. V zájmu posílení 

transparentnosti trhu v Unii je třeba 

vytvořit datové úložiště pro podkladové 

expozice v oblasti sekuritizací. Obdobné 

nezávazné iniciativy, které vedly ke zřízení 

takových infrastruktur, jako je Evropský 

datový sklad (European DataWarehouse), 

již existují. Pro účely zveřejňování 

informací podle tohoto požadavku by tudíž 

měly být využívány stávající vzory pro 

předkládání údajů do těchto infrastruktur. 

Rozhodne-li se orgán ESMA převést 

odpovědnost za správu této infrastruktury, 

mělo by být po vzoru fondu celosvětových 

identifikačních kódů právnických osob 

(GLEIF) zřízeno datové úložiště, které by 

mělo vycházet z koncepce Evropského 

datového skladu 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  143 

Brian Hayes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. ESMA by měl zřídit 

evropské datové úložiště pro sekuritizace, 

které bude sladěno se všemi příslušnými 

stávajícími úložišti dat, jmenovitě 

s Evropským datovým skladem v ECB. 

ESMA by zároveň se zřízením tohoto 

datového úložiště měl na svých 

internetových stránkách zveřejnit 

a aktualizovat seznam příslušných 

orgánů, které členské státy zmocní 

nezbytným dohledem, vyšetřováním 

a ukládáním sankcí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat (13) Schopnost investorů jednat 
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s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní transparentní systém, 

který je založen na skutečném riziku 

vyplývajícím z těchto nástrojů, v jehož 

rámci budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích a podkladových aktivech. 

Trh by měl být transparentní a usnadnit 

výměnu informací prostřednictvím 

vytvoření specializovaného veřejného 

rejstříku s těmito údaji. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  145 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

usnadnit investorům nepřetržitý, snadný 

a bezplatný přístup ke spolehlivým 

informacím o sekuritizacích. 
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o sekuritizacích. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

povinnosti vykazování a usnadnit 

investorům nepřetržitý, snadný a bezplatný 

přístup ke spolehlivým informacím 

o sekuritizacích. 

(13) Schopnost investorů jednat 

s náležitou péčí, a učinit tak informované 

posouzení úvěruschopnosti daného 

sekuritizačního nástroje závisí na jejich 

přístupu k informacím o těchto nástrojích. 

Je důležité vytvořit na základě stávajícího 

acquis komplexní systém, v jehož rámci 

budou mít investoři přístup ke všem 

relevantním informacím během celé doby 

životnosti transakcí; rovněž tak je důležité 

omezit pro původce a sponzory povinnosti 

vykazování a usnadnit investorům 

nepřetržitý, snadný a bezplatný přístup ke 

spolehlivým informacím o sekuritizacích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 
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prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení dostupného pro 

každou tranši. I když jednoduché, 

transparentní a standardizované 

sekuritizace vykazovaly v minulosti dobré 

výsledky, splnění požadavků JTS 

neznamená, že je určitá sekuritizační 

pozice bez rizika, a nevypovídá nic 

o úvěrové kvalitě podkladového nástroje 

sekuritizace. Namísto toho by měly být 

chápány jako informace o tom, 

že obezřetný a pečlivý investor bude moci 

provést analýzu rizik vyplývajících ze 

sekuritizace. Měly by existovat dva druhy 

požadavků JTS: jeden pro dlouhodobé 

a jeden pro krátkodobé sekuritizace 

(ABCP), přičemž by se na ně měly 

do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP 

složených z krátkodobých expozic, které je 

třeba nahradit, když nastane splatnost. 

Kritéria JTS kromě toho musí odrážet 

zvláštní úlohu sponzora poskytujícího 

likviditní podporu conduitům ABCP. 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení. I když jednoduché, 

transparentní a standardizované 

sekuritizace vykazovaly v minulosti dobré 

výsledky, splnění požadavků JTS 

neznamená, že je určitá sekuritizační 

pozice bez rizika, a nevypovídá nic 

o úvěrové kvalitě podkladového nástroje 

sekuritizace. Namísto toho by měly být 

chápány jako informace o tom, 

že obezřetný a pečlivý investor bude moci 

provést analýzu rizik vyplývajících ze 

sekuritizace. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  148 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení dostupného pro každou 

tranši. I když jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace vykazovaly 

v minulosti dobré výsledky, splnění 

požadavků JTS neznamená, že je určitá 

sekuritizační pozice bez rizika, 

a nevypovídá nic o úvěrové kvalitě 

podkladového nástroje sekuritizace. 

Namísto toho by měly být chápány jako 

informace o tom, že obezřetný a pečlivý 

investor bude moci provést analýzu rizik 

vyplývajících ze sekuritizace. Měly by 

existovat dva druhy požadavků JTS: jeden 

pro dlouhodobé a jeden pro krátkodobé 

sekuritizace (ABCP), přičemž by se na ně 

měly do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic s cílem 

poskytnout investorům jistotu. Rovněž by 

ve zprávě pro investory měly být uvedeny 

údaje o peněžních tocích generovaných 

podkladovými expozicemi a závazky 

z emise sekuritizace včetně samostatného 

uvedení příjmů a výplat ze sekuritizované 

pozice, tj. plánované jistiny, plánovaných 

úroků, předplacené jistiny, úroků 

a poplatků po splatnosti a údajů o tom, že 

případně nastala rozhodná událost, která 

má za následek změny v přednosti plateb 

nebo nahrazení jakékoli protistrany, 

a údajů o výši a formě úvěrového posílení 

dostupného pro každou tranši. I když 

jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace vykazovaly 

v minulosti dobré výsledky, splnění 

požadavků JTS neznamená, že je určitá 

sekuritizační pozice bez rizika, 

a nevypovídá nic o úvěrové kvalitě 

podkladového nástroje sekuritizace. 

Namísto toho by měly být chápány jako 

informace o tom, že obezřetný a pečlivý 

investor bude moci provést analýzu rizik 

vyplývajících ze sekuritizace. Měly by 

existovat dva druhy požadavků JTS: jeden 

pro dlouhodobé a jeden pro krátkodobé 

sekuritizace (ABCP), přičemž by se na ně 

měly do značné míry vztahovat podobné 
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odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení dostupného pro 

každou tranši. I když jednoduché, 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení. I když jednoduché, 

transparentní a standardizované 
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transparentní a standardizované 

sekuritizace vykazovaly v minulosti dobré 

výsledky, splnění požadavků JTS 

neznamená, že je určitá sekuritizační 

pozice bez rizika, a nevypovídá nic 

o úvěrové kvalitě podkladového nástroje 

sekuritizace. Namísto toho by měly být 

chápány jako informace o tom, 

že obezřetný a pečlivý investor bude moci 

provést analýzu rizik vyplývajících ze 

sekuritizace. Měly by existovat dva druhy 

požadavků JTS: jeden pro dlouhodobé 

a jeden pro krátkodobé sekuritizace 

(ABCP), přičemž by se na ně měly 

do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

sekuritizace vykazovaly v minulosti dobré 

výsledky, splnění požadavků JTS 

neznamená, že je určitá sekuritizační 

pozice bez rizika, a nevypovídá nic 

o úvěrové kvalitě podkladového nástroje 

sekuritizace. Namísto toho by měly být 

chápány jako informace o tom, 

že obezřetný a pečlivý investor bude moci 

provést analýzu rizik vyplývajících ze 

sekuritizace. Měly by existovat dva druhy 

požadavků JTS: jeden pro dlouhodobé 

a jeden pro krátkodobé sekuritizace 

(ABCP), přičemž by se na ně měly 

do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

(14) Ve zprávě pro investory by měli 

původci a sponzoři uvést veškeré podstatné 

údaje o úvěrové kvalitě a výsledcích 

podkladových expozic, včetně údajů, které 

investorům umožní jasně identifikovat 

prodlení a selhání podkladových dlužníků, 

restrukturalizaci dluhu, odpuštění dluhu, 

úlevu, zpětné odkupy, platební prázdniny, 

ztráty, odpisy, zpětně získané prostředky 

a jiná opatření napravující výsledky aktiv 

v seskupení podkladových expozic. 
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v seskupení podkladových expozic. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení dostupného pro každou 

tranši. I když jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace vykazovaly 

v minulosti dobré výsledky, splnění 

požadavků JTS neznamená, že je určitá 

sekuritizační pozice bez rizika, 

a nevypovídá nic o úvěrové kvalitě 

podkladového nástroje sekuritizace. 

Namísto toho by měly být chápány jako 

informace o tom, že obezřetný a pečlivý 

investor bude moci provést analýzu rizik 

vyplývajících ze sekuritizace. Měly by 

existovat dva druhy požadavků JTS: jeden 

pro dlouhodobé a jeden pro krátkodobé 

sekuritizace (ABCP), přičemž by se na ně 

měly do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

Rovněž by ve zprávě pro investory měly 

být uvedeny údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky z emise sekuritizace včetně 

samostatného uvedení příjmů a výplat ze 

sekuritizované pozice, tj. plánované jistiny, 

plánovaných úroků, předplacené jistiny, 

úroků a poplatků po splatnosti a údajů 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany, a údajů o výši a formě 

úvěrového posílení dostupného pro každou 

tranši. I když jednoduché, transparentní 

a standardizované sekuritizace vykazovaly 

v minulosti dobré výsledky, splnění 

požadavků JTS neznamená, že je určitá 

sekuritizační pozice bez rizika, 

a nevypovídá nic o úvěrové kvalitě 

podkladového nástroje sekuritizace. 

Namísto toho by měly být chápány jako 

informace o tom, že obezřetný a pečlivý 

investor bude moci provést analýzu rizik 

vyplývajících ze sekuritizace. Měly by 

existovat dva druhy požadavků JTS: jeden 

pro dlouhodobé a jeden pro krátkodobé 

sekuritizace (ABCP), přičemž by se na ně 

měly do značné míry vztahovat podobné 

požadavky, avšak s konkrétními úpravami 

odrážejícími strukturální vlastnosti těchto 

dvou segmentů trhu. Tyto trhy fungují 

odlišným způsobem: programy ABCP 

spočívají v řadě transakcí ABCP složených 

z krátkodobých expozic, které je třeba 

nahradit, když nastane splatnost. Kritéria 

JTS kromě toho musí odrážet zvláštní 

úlohu sponzora poskytujícího likviditní 

podporu conduitům ABCP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 



 

PE587.495v01-00 38/139 AM\1101631CS.doc 

CS 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V případě sekuritizací, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, nejsou 

podkladové expozice na takovýto emitující 

subjekt převedeny a úvěrové riziko 

související s podkladovými expozicemi je 

namísto toho převedeno prostřednictvím 

derivátové smlouvy nebo záruk. Vzniká tak 

dodatečné úvěrové riziko protistrany 

a potenciální složitost související zejména 

s obsahem derivátové smlouvy. 

K identifikaci JTS kritérií pro uvedené 

druhy sekuritizačních nástrojů zatím 

nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Do budoucna by bylo nezbytné 

posouzení, zda některé syntetické 
sekuritizace, které měly dobré výsledky 

během finanční krize a které jsou 

jednoduché, transparentní 

a standardizované, jsou tedy způsobilé 

kvalifikovat se jako JTS. S ohledem na 

výše uvedené Komise v budoucím návrhu 

posoudí, zda by se na sekuritizace, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, mělo 

vztahovat označení JTS. 

(16) V případě sekuritizací, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, nejsou 

podkladové expozice na takovýto emitující 

subjekt převedeny a úvěrové riziko 

související s podkladovými expozicemi je 

namísto toho převedeno prostřednictvím 

derivátové smlouvy nebo záruk. Vzniká tak 

dodatečné úvěrové riziko protistrany 

a potenciální složitost související zejména 

s obsahem derivátové smlouvy. 

K identifikaci JTS kritérií pro uvedené 

druhy sekuritizačních nástrojů zatím 

nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Syntetické sekuritizace by neměly 

být za žádných okolností považovány za 

JTS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V případě sekuritizací, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, nejsou 

podkladové expozice na takovýto emitující 

subjekt převedeny a úvěrové riziko 

související s podkladovými expozicemi je 

namísto toho převedeno prostřednictvím 

(16) V případě sekuritizací, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, nejsou 

podkladové expozice na takovýto emitující 

subjekt převedeny a úvěrové riziko 

související s podkladovými expozicemi je 

namísto toho převedeno prostřednictvím 
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derivátové smlouvy nebo záruk. Vzniká tak 

dodatečné úvěrové riziko protistrany 

a potenciální složitost související zejména 

s obsahem derivátové smlouvy. 

K identifikaci JTS kritérií pro uvedené 

druhy sekuritizačních nástrojů zatím 

nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Do budoucna by bylo nezbytné 

posouzení, zda některé syntetické 

sekuritizace, které měly dobré výsledky 

během finanční krize a které jsou 

jednoduché, transparentní 

a standardizované, jsou tedy způsobilé 

kvalifikovat se jako JTS. S ohledem na 

výše uvedené Komise v budoucím návrhu 

posoudí, zda by se na sekuritizace, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, mělo 

vztahovat označení JTS. 

derivátové smlouvy nebo záruk. Vzniká tak 

dodatečné úvěrové riziko protistrany 

a potenciální složitost související zejména 

s obsahem derivátové smlouvy. 

K identifikaci JTS kritérií pro uvedené 

druhy sekuritizačních nástrojů zatím 

nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Z tohoto nařízení by proto měly být 

vyloučeny syntetické sekuritizace. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  153 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V případě sekuritizací, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, nejsou 

podkladové expozice na takovýto emitující 

subjekt převedeny a úvěrové riziko 

související s podkladovými expozicemi je 

namísto toho převedeno prostřednictvím 

derivátové smlouvy nebo záruk. Vzniká 

tak dodatečné úvěrové riziko protistrany 

a potenciální složitost související zejména 

s obsahem derivátové smlouvy. 

K identifikaci JTS kritérií pro uvedené 

druhy sekuritizačních nástrojů zatím 

nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Do budoucna by bylo nezbytné 

posouzení, zda některé syntetické 

(16) V případě syntetických sekuritizací 

nejsou podkladové expozice na takovýto 

emitující subjekt převedeny a úvěrové 

riziko související s podkladovými 

expozicemi je namísto toho převedeno 

prostřednictvím derivátové smlouvy nebo 

záruk. K identifikaci JTS kritérií pro 

uvedené druhy sekuritizačních nástrojů 

zatím nebyla dostačující žádná analýza 

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie. Do budoucna by bylo nezbytné 

posouzení, zda některé syntetické 

sekuritizace, které měly dobré výsledky 

během finanční krize a které jsou 

jednoduché, transparentní 

a standardizované, jsou tedy způsobilé 



 

PE587.495v01-00 40/139 AM\1101631CS.doc 

CS 

sekuritizace, které měly dobré výsledky 

během finanční krize a které jsou 

jednoduché, transparentní 

a standardizované, jsou tedy způsobilé 

kvalifikovat se jako JTS. S ohledem na 

výše uvedené Komise v budoucím návrhu 

posoudí, zda by se na sekuritizace, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, mělo 

vztahovat označení JTS. 

kvalifikovat se jako JTS. S ohledem na 

výše uvedené Komise v budoucím návrhu 

posoudí, zda by se na sekuritizace, u nichž 

nedochází ke skutečnému prodeji, mělo 

vztahovat označení JTS. 

Or. en 

Odůvodnění 

V závislosti na významu pojmu „skutečný prodej“ (který nebyl nikdy definován) mohou 

existovat určité druhy sekuritizace, které nepředstavují ani skutečný prodej, ani nejsou 

syntetické. Tento bod odůvodnění se týká syntetických, takže doporučujeme, aby se znění 

změnilo a nedocházelo k nedorozumění. 

 

Pozměňovací návrh  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby se zajistilo, že investoři budou 

důsledně vykonávat náležitou péči, a aby 

se usnadnilo posouzení souvisejících rizik, 

je důležité, aby sekuritizační transakce 

byly zajištěny seskupeními expozic, které 

jsou homogenní, pokud jde o druh aktiv – 

například seskupením úvěrů na obytné 

nemovitosti, seskupením komerčních 

úvěrů, pronájmů a úvěrových příslibů pro 

podniky stejné kategorie na financování 

kapitálových výdajů nebo obchodních 

operací, seskupením automobilových 

úvěrů či leasingu poskytnutých dlužníkům 

nebo nájemcům nebo seskupením úvěrů 

a úvěrových příslibů pro fyzické osoby pro 

účely osobní a rodinné spotřeby 

a spotřeby domácností. 

(18) Aby se zajistilo, že investoři budou 

důsledně vykonávat náležitou péči, a aby 

se usnadnilo posouzení souvisejících rizik, 

je důležité, aby sekuritizační transakce 

byly zajištěny seskupeními expozic, které 

jsou homogenní, pokud jde o druh aktiv – 

například úvěry na obytné nemovitosti pro 

jednotlivce, zajištěné úvěry na komerční 

nemovitosti, spotřebitelské úvěry 

poskytované jednotlivcům pro osobní 

a rodinné účely nebo pro účely spotřeby 

domácností, finanční smlouvy za účelem 

financování nákupu motorového vozidla 

(včetně úvěrů, leasingu a splátkového 

prodeje), úvěry uzavřené s prodejci 

motorových vozidel za účelem financování 

nákupu nebo zachování zásob, úvěry 

malým a středním podnikům, úvěry 

podnikům (s výjimkou malých 
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a středních), pohledávky z obchodního 

styku a pronájem vybavení (kromě 

leasingu osobních, dodávkových, 

nákladních automobilů a motocyklů). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby se zajistilo, že investoři budou 

důsledně vykonávat náležitou péči, a aby 

se usnadnilo posouzení souvisejících rizik, 

je důležité, aby sekuritizační transakce 

byly zajištěny seskupeními expozic, které 

jsou homogenní, pokud jde o druh aktiv – 

například seskupením úvěrů na obytné 

nemovitosti, seskupením komerčních 

úvěrů, pronájmů a úvěrových příslibů pro 

podniky stejné kategorie na financování 

kapitálových výdajů nebo obchodních 

operací, seskupením automobilových úvěrů 

či leasingu poskytnutých dlužníkům nebo 

nájemcům nebo seskupením úvěrů 

a úvěrových příslibů pro fyzické osoby pro 

účely osobní a rodinné spotřeby a spotřeby 

domácností. 

(18) Aby se zajistilo, že investoři budou 

důsledně vykonávat náležitou péči, a aby 

se usnadnilo posouzení souvisejících rizik, 

je důležité, aby sekuritizační transakce 

byly zajištěny seskupeními expozic, které 

jsou homogenní, pokud jde o druh aktiv. 

Ty se skládají z následujících: seskupení 
úvěrů na obytné nemovitosti, seskupení 

komerčních úvěrů, pohledávky 

z obchodního styku, pronájmy a úvěrové 

přísliby pro podniky stejné kategorie 

na financování kapitálových výdajů nebo 

obchodních operací, seskupení 

automobilových úvěrů či leasingu 

poskytnutých dlužníkům nebo nájemcům 

nebo seskupení úvěrů a úvěrových příslibů 

pro fyzické osoby pro účely osobní 

a rodinné spotřeby a spotřeby domácností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je nezbytné zabránit novému (19) Je nezbytné zabránit, stejně jako 
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výskytu čistých modelů „originate-and-

distribute“. Označují se tak situace, kdy 

věřitelé poskytují úvěry za uplatnění 

nekvalitních a nedostatečných postupů 

upisování, protože předem vědí, 

že související rizika budou nakonec 

prodána třetím stranám. Proto by expozice, 

jež mají být sekuritizovány, měly vznikat 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

původce nebo původního věřitele podle 

standardů pro upisování, které by neměly 

být méně přísné než ty, které původce nebo 

původní věřitel uplatňuje na vytváření 

podobných expozic, jež sekuritizovány 

nejsou. Podstatné změny standardů pro 

upisování by měly být kompletně 

oznámeny potenciálním investorům. 

Původce nebo původní věřitel by měl mít 

dostatečné zkušenosti s vytvářením 

expozic podobného charakteru, jako jsou 

ty, které byly sekuritizovány. V případě 

sekuritizací, kde jsou podkladovými 

expozicemi úvěry na obytné nemovitosti, 

by soubor úvěrů neměl obsahovat žádný 

úvěr, který byl nabízen a uzavřen s tím, že 

žadatel o úvěr nebo případně 

zprostředkovatelé byli uvědoměni, že 

poskytnuté informace nemusí být věřitelem 

ověřovány. Pokud je to na místě, mělo by 

posouzení úvěruschopnosti dlužníka také 

splňovat požadavky stanovené 

ve směrnicích Evropského parlamentu 

a Rady 2014/17/EU nebo 2008/48/ES nebo 

rovnocenné požadavky třetích zemí. 

v období před krizí rizikových hypoték 

v roce 2008, novému výskytu čistých 

modelů „originate-and-distribute“. 

Označují se tak situace, kdy 

věřitelé poskytují úvěry za uplatnění 

nekvalitních a nedostatečných postupů 

upisování, protože předem vědí, 

že související rizika budou nakonec 

prodána třetím stranám. Se znepokojením 

konstatuje, že některé banky začínají 

nabízet hypotéky na 100 % kupní ceny. 

Proto by expozice, jež mají být 

sekuritizovány, měly vznikat v rámci běžné 

podnikatelské činnosti původce nebo 

původního věřitele podle standardů pro 

upisování, které by neměly být méně přísné 

než ty, které původce nebo původní věřitel 

uplatňuje na vytváření podobných expozic, 

jež sekuritizovány nejsou. Podstatné změny 

standardů pro upisování by měly být 

kompletně oznámeny potenciálním 

investorům. Původce nebo původní věřitel 

by měl mít dostatečné zkušenosti 

s vytvářením expozic podobného 

charakteru, jako jsou ty, které byly 

sekuritizovány. V případě sekuritizací, kde 

jsou podkladovými expozicemi úvěry na 

obytné nemovitosti, by soubor úvěrů neměl 

obsahovat žádný úvěr, který byl nabízen 

a uzavřen s tím, že žadatel o úvěr nebo 

případně zprostředkovatelé byli 

uvědoměni, že poskytnuté informace 

nemusí být věřitelem ověřovány. Pokud je 

to na místě, mělo by posouzení 

úvěruschopnosti dlužníka také splňovat 

požadavky stanovené ve směrnicích 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/17/EU nebo 2008/48/ES nebo 

rovnocenné požadavky třetích zemí. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  157 

Notis Marias 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je nezbytné zabránit novému 

výskytu čistých modelů „originate-and-

distribute“. Označují se tak situace, kdy 

věřitelé poskytují úvěry za uplatnění 

nekvalitních a nedostatečných postupů 

upisování, protože předem vědí, 

že související rizika budou nakonec 

prodána třetím stranám. Proto by expozice, 

jež mají být sekuritizovány, měly vznikat 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

původce nebo původního věřitele podle 

standardů pro upisování, které by neměly 

být méně přísné než ty, které původce 

nebo původní věřitel uplatňuje na vytváření 

podobných expozic, jež sekuritizovány 

nejsou. Podstatné změny standardů pro 

upisování by měly být kompletně 

oznámeny potenciálním investorům. 

Původce nebo původní věřitel by měl mít 

dostatečné zkušenosti s vytvářením 

expozic podobného charakteru, jako jsou 

ty, které byly sekuritizovány. V případě 

sekuritizací, kde jsou podkladovými 

expozicemi úvěry na obytné nemovitosti, 

by soubor úvěrů neměl obsahovat žádný 

úvěr, který byl nabízen a uzavřen s tím, že 

žadatel o úvěr nebo případně 

zprostředkovatelé byli uvědoměni, že 

poskytnuté informace nemusí být věřitelem 

ověřovány. Pokud je to na místě, mělo by 

posouzení úvěruschopnosti dlužníka také 

splňovat požadavky stanovené 

ve směrnicích Evropského parlamentu 

a Rady 2014/17/EU nebo 2008/48/ES nebo 

rovnocenné požadavky třetích zemí. 

(19) Je nezbytné zabránit novému 

výskytu čistých modelů „originate-and-

distribute“. Označují se tak situace, kdy 

věřitelé poskytují úvěry za uplatnění 

nekvalitních a nedostatečných postupů 

upisování, protože předem vědí, 

že související rizika budou nakonec 

prodána třetím stranám. Proto by expozice, 

jež mají být sekuritizovány, měly vznikat 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

původce nebo původního věřitele podle 

standardů pro upisování, které by neměly 

být stejné jako ty, které původce nebo 

původní věřitel uplatňuje na vytváření 

podobných expozic, jež sekuritizovány 

nejsou. Podstatné změny standardů pro 

upisování by měly být kompletně 

oznámeny potenciálním investorům. 

Původce nebo původní věřitel by měl mít 

dostatečné zkušenosti s vytvářením 

expozic podobného charakteru, jako jsou 

ty, které byly sekuritizovány. V případě 

sekuritizací, kde jsou podkladovými 

expozicemi úvěry na obytné nemovitosti, 

by soubor úvěrů neměl obsahovat žádný 

úvěr, který byl nabízen a uzavřen s tím, že 

žadatel o úvěr nebo případně 

zprostředkovatelé byli uvědoměni, že 

poskytnuté informace nemusí být věřitelem 

ověřovány. Pokud je to na místě, mělo by 

posouzení úvěruschopnosti dlužníka také 

splňovat požadavky stanovené 

ve směrnicích Evropského parlamentu 

a Rady 2014/17/EU nebo 2008/48/ES nebo 

rovnocenné požadavky třetích zemí. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  158 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA, 

že daná sekuritizace splňuje požadavky 

JTS. ESMA by ji měl následně zveřejnit na 

seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Uvedení emise sekuritizace na 

seznamu oznámených JTS sekuritizací 

vedeném orgánem ESMA neznamená, 

že ESMA nebo jiné příslušné orgány 

potvrdily, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS. Dodržování požadavků 

JTS zůstává výhradní odpovědností 

původců, sponzorů a sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel. Tím bude 

zajištěno, že původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální 

účel převezmou odpovědnost za své 

tvrzení, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS, a že bude na trhu panovat 

transparentnost. 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA, 

že daná sekuritizace splňuje požadavky 

JTS. ESMA by ji měl následně zveřejnit na 

seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Uvedení emise sekuritizace na 

seznamu oznámených JTS sekuritizací 

vedeném orgánem ESMA znamená, 

že ESMA nebo jiné příslušné orgány 

potvrdily, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  159 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA, 

že daná sekuritizace splňuje požadavky 

JTS. ESMA by ji měl následně zveřejnit na 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA 

o svém záměru zapsat danou sekuritizaci 

jako splňující požadavky JTS. Jakmile 
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seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Uvedení emise sekuritizace na 

seznamu oznámených JTS sekuritizací 

vedeném orgánem ESMA neznamená, 

že ESMA nebo jiné příslušné orgány 

potvrdily, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS. Dodržování požadavků 

JTS zůstává výhradní odpovědností 

původců, sponzorů a sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel. Tím bude 

zajištěno, že původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální 

účel převezmou odpovědnost za své 

tvrzení, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS, a že bude na trhu panovat 

transparentnost. 

orgán ESDR potvrdí, že přijal údaje pro 

všechny zveřejňované body, měl by je 

orgán ESMA následně zveřejnit na 

seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Stejný seznam transakcí by se 

měl rovněž objevit na internetových 

stránkách ESDR. Uvedení emise 

sekuritizace na seznamu oznámených JTS 

sekuritizací vedeném orgánem ESMA 

neznamená, že ESMA nebo jiné příslušné 

orgány potvrdily, že daná sekuritizace 

splňuje požadavky JTS nebo že poskytnuté 

údaje jsou přesné a včasné. Dodržování 

požadavků JTS zůstává 

výhradní odpovědností původců, sponzorů 

a sekuritizačních jednotek pro speciální 

účel. Tím bude zajištěno, že původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel převezmou odpovědnost za 

své tvrzení, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS, že údaje, které poskytují, 

jsou přesné a včasné a že bude na trhu 

panovat transparentnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA, 

že daná sekuritizace splňuje požadavky 

JTS. ESMA by ji měl následně zveřejnit na 

seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Uvedení emise sekuritizace na 

seznamu oznámených JTS sekuritizací 

vedeném orgánem ESMA neznamená, 

(20) Pokud si původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

přejí používat pro své sekuritizace 

označení JTS, měli by informovat 

investory, příslušné orgány a orgán ESMA, 

že daná sekuritizace splňuje požadavky 

JTS. ESMA by ji měl následně zveřejnit na 

seznamu transakcí publikovaném pro 

informační účely na jeho internetových 

stránkách. Uvedení emise sekuritizace na 

seznamu oznámených JTS sekuritizací 

vedeném orgánem ESMA neznamená, 
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že ESMA nebo jiné příslušné orgány 

potvrdily, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS. Dodržování požadavků 

JTS zůstává výhradní odpovědností 

původců, sponzorů a sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel. Tím bude 

zajištěno, že původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální 

účel převezmou odpovědnost za své 

tvrzení, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS, a že bude na trhu panovat 

transparentnost. 

že ESMA nebo jiné příslušné orgány 

potvrdily, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS. Dodržování požadavků 

JTS zůstává výhradní odpovědností 

původců, sponzorů a sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel. Tím bude 

zajištěno, že původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální 

účel převezmou odpovědnost za své 

tvrzení, že daná sekuritizace splňuje 

požadavky JTS, a že bude na trhu panovat 

transparentnost pro větší ochranu 

investorů a zabránění opětovnému 

výskytu chybného modelu „originate to 

distribute“. 

. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud daná sekuritizace již 

požadavky JTS nesplňuje, původce, 

sponzor nebo sekuritizační jednotka pro 

speciální účel by to měli neprodleně 

oznámit orgánu ESMA. Kromě toho, 

pokud příslušný orgán uložil ve vztahu 

k sekuritizaci oznámené jako JTS správní 

sankce nebo nápravná opatření, měl by to 

tento příslušný orgán neprodleně sdělit 

orgánu ESMA, aby tato informace byla 

uvedena na seznamu oznámení JTS 

a investoři tak byli informováni 

o uvedených sankcích a o spolehlivosti 

oznámení JTS. Je tedy v zájmu původců, 

sponzorů a sekuritizačních jednotek pro 

speciální účel, aby s ohledem na reputační 

následky svá oznámení dobře zvažovali. 

(21) Pokud daná sekuritizace již 

požadavky JTS nesplňuje, původce 

a sponzor by to měli neprodleně oznámit 

orgánu ESMA. Kromě toho, pokud 

příslušný orgán uložil ve vztahu 

k sekuritizaci oznámené jako JTS správní 

sankce nebo nápravná opatření, měl by to 

tento příslušný orgán neprodleně sdělit 

orgánu ESMA, aby tato informace byla 

uvedena na seznamu oznámení JTS 

a investoři tak byli informováni 

o uvedených sankcích a o spolehlivosti 

oznámení JTS. Je tedy v zájmu původců 

a sponzorů, aby s ohledem na reputační 

následky svá oznámení dobře zvažovali. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Investoři by měli provádět vlastní 

hloubkovou kontrolu investic odpovídající 

souvisejícím rizikům, měli by však mít 

možnost spolehnout se na oznámení JTS 

a na informace poskytnuté původcem, 

sponzorem a sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel, pokud jde o dodržování 

kritérií JTS. 

(22) Investoři by měli provádět vlastní 

hloubkovou kontrolu investic odpovídající 

souvisejícím rizikům, měli by však mít 

možnost spolehnout se na certifikaci JTS 

třetí stranou a na informace poskytnuté 

původcem, sponzorem a sekuritizační 

jednotkou pro speciální účel, pokud jde 

o dodržování kritérií JTS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Investoři by měli provádět vlastní 

hloubkovou kontrolu investic odpovídající 

souvisejícím rizikům, měli by však mít 

možnost spolehnout se na oznámení JTS 

a na informace poskytnuté původcem, 

sponzorem a sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel, pokud jde o dodržování 

kritérií JTS. 

(22) Investoři by měli provádět vlastní 

hloubkovou kontrolu investic odpovídající 

souvisejícím rizikům, měli by však mít 

možnost spolehnout se na oznámení JTS 

a na informace poskytnuté původcem 

a sponzorem, pokud jde o dodržování 

kritérií JTS. Neměly by se však na takové 

oznámení ani na informace poskytnuté 

původcem a sponzorem výhradně 

a mechanicky spoléhat.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

může být užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Je však nezbytné, aby 

investoři provedli vlastní posouzení, 

převzali odpovědnost za svá investiční 

rozhodnutí a nespoléhali se mechanicky na 

takové třetí strany. 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

je rozhodující zapojení povolené třetí 

strany poskytující certifikaci JTS 

a pomáhající při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Je však nezbytné, aby 

investoři provedli vlastní posouzení, 

převzali odpovědnost za svá investiční 

rozhodnutí a nespoléhali se mechanicky na 

takové třetí strany. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

může být užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Je však nezbytné, aby 

investoři provedli vlastní posouzení, 

převzali odpovědnost za svá investiční 

rozhodnutí a nespoléhali se mechanicky na 

takové třetí strany. 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

může být užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Původci a sponzoři by měli 

také využívat služeb třetí strany povolené 

v souladu s tímto nařízením pro posouzení 

toho, zda jejich sekuritizace splňuje 

kritéria JTS. Tyto subjekty musí podléhat 

regulačnímu dohledu. V oznámení 

orgánu ESMA a následném zveřejnění na 

internetových stránkách orgánu ESMA by 

mělo být uvedeno, že splnění kritérií JTS 

potvrdila povolená třetí strana. Je však 

nezbytné, aby investoři provedli vlastní 

posouzení, převzali odpovědnost za svá 

investiční rozhodnutí a nespoléhali se 
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mechanicky na takové třetí strany. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

může být užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Je však nezbytné, aby 

investoři provedli vlastní posouzení, 

převzali odpovědnost za svá investiční 

rozhodnutí a nespoléhali se mechanicky 

na takové třetí strany. 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

je užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež by 

přispělo ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

by také měli využít služeb třetí strany. Ta 

by měla mít v souladu s tímto nařízením 

povolení posuzovat, zda jejich sekuritizace 

splňuje kritéria JTS. 

. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pro investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

může být užitečné zapojení třetích stran 

pomáhajících při kontrole souladu 

sekuritizace s požadavky JTS, jež může 

přispět ke zvýšení důvěry na trhu s JTS 

sekuritizacemi. Je však nezbytné, aby 

investoři provedli vlastní posouzení, 

převzali odpovědnost za svá investiční 

(23) Třetí strany mohou být požádány, 

aby provedly kontrolu souladu sekuritizace 

s požadavky JTS, a jejich zapojení může 

být užitečné pro investory, původce, 

sponzory a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel a může přispět ke zvýšení 

důvěry na trhu s JTS sekuritizacemi. Je 

však nezbytné, aby investoři provedli 

vlastní posouzení, převzali odpovědnost za 
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rozhodnutí a nespoléhali se mechanicky na 

takové třetí strany. 

svá investiční rozhodnutí a nespoléhali se 

mechanicky na takové třetí strany. 

Kontrolami třetích stran by neměla být 

v žádném případě dotčena odpovědnost 

původce, sponzora anebo sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel za splnění 

právních závazků vyplývajících z tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) V zájmu zajištění spolehlivých 

a nezávislých stanovisek pro investory 

o tom, zda je sekuritizace v souladu 

s kritérii JTS, je vhodné stanovit pravidla 

a kritéria, jež zajistí, že třetí osoby budou 

mít povolení toto dodržování kontrolovat 

pouze tehdy, kdy nebude hrozit žádné 

riziko střetu zájmů s původcem, věřitelem 

anebo sekuritizačními jednotkami pro 

speciální účel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Členské státy by měly určit 

příslušné orgány a poskytnout jim nezbytné 

pravomoci v oblasti dohledu, vyšetřování 

a ukládání sankcí. Správní sankce 

a nápravná opatření by v zásadě měly být 

(24) Členské státy by měly určit 

příslušné orgány, které budou dohlížet nad 

účastníky trhu JTS, a poskytnout jim 

nezbytné pravomoci v oblasti dohledu, 

vyšetřování a ukládání sankcí. Správní 
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zveřejňovány. Jelikož investoři, původci, 

sponzoři, původní věřitelé a sekuritizační 

jednotky pro speciální účel mohou být 

usazeni v různých členských státech 

a podléhat dohledu různých odvětvových 

příslušných orgánů, měla by být zajištěna 

úzká spolupráce mezi relevantními 

příslušnými orgány včetně Evropské 

centrální banky (ECB) v souladu 

s nařízením Rady (EU) č. 1024/201324 

a evropskými orgány dohledu 

prostřednictvím vzájemné výměny 

informací a pomoci při činnostech dohledu. 

sankce a nápravná opatření by v zásadě 

měly být zveřejňovány. Jelikož investoři, 

původci, sponzoři, původní věřitelé 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

mohou být usazeni v různých členských 

státech a podléhat dohledu různých 

odvětvových příslušných orgánů, měla by 

být zajištěna úzká spolupráce mezi 

relevantními příslušnými orgány včetně 

Evropské centrální banky (ECB) v souladu 

s nařízením Rady (EU) č. 1024/201324 

a evropskými orgány dohledu 

prostřednictvím vzájemné výměny 

informací a pomoci při činnostech dohledu. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 

15. října 2013, kterým se Evropské 

centrální bance svěřují zvláštní úkoly 

týkající se politik, které se vztahují 

k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

24 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 

15. října 2013, kterým se Evropské 

centrální bance svěřují zvláštní úkoly 

týkající se politik, které se vztahují 

k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Členské státy by měly určit 

příslušné orgány a poskytnout jim 

nezbytné pravomoci v oblasti dohledu, 

vyšetřování a ukládání sankcí. Správní 

sankce a nápravná opatření by v zásadě 

měly být zveřejňovány. Jelikož investoři, 

původci, sponzoři, původní věřitelé 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

mohou být usazeni v různých členských 

státech a podléhat dohledu různých 

odvětvových příslušných orgánů, měla by 

být zajištěna úzká spolupráce mezi 

relevantními příslušnými orgány včetně 

(24) Členské státy by měly určit 

příslušné orgány a pomáhat jim zajišťovat 

nezbytné pravomoci v oblasti dohledu, 

vyšetřování a ukládání sankcí. Správní 

sankce a nápravná opatření by v zásadě 

měly být zveřejňovány. Jelikož investoři, 

původci, sponzoři, původní věřitelé 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

mohou být usazeni v různých členských 

státech a podléhat dohledu různých 

odvětvových příslušných orgánů, měla by 

být zajištěna úzká spolupráce mezi 

relevantními příslušnými orgány včetně 
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Evropské centrální banky (ECB) v souladu 

s nařízením Rady (EU) č. 1024/201324 

a evropskými orgány dohledu 

prostřednictvím vzájemné výměny 

informací a pomoci při činnostech dohledu. 

Evropské centrální banky (ECB) v souladu 

s nařízením Rady (EU) č. 1024/201324 

a evropskými orgány dohledu 

prostřednictvím vzájemné výměny 

informací a pomoci při činnostech dohledu. 

__________________ __________________ 

24 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 

15. října 2013, kterým se Evropské 

centrální bance svěřují zvláštní úkoly 

týkající se politik, které se vztahují 

k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

24 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 

15. října 2013, kterým se Evropské 

centrální bance svěřují zvláštní úkoly 

týkající se politik, které se vztahují 

k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud se jedná o změny nařízení 

(EU) č. 648/2012, budou-li splněny určité 

podmínky, neměla by se na mimoburzovní 

(OTC) derivátové smlouvy uzavřené 

sekuritizačními jednotkami pro speciální 

účel vztahovat povinnost clearingu. 

Důvodem je to, že smluvní strany OTC 

derivátových smluv uzavřených se 

sekuritizačními jednotkami pro speciální 

účel jsou na základě sekuritizačních 

ujednání zajištěnými věřiteli a zpravidla je 

stanovena adekvátní ochrana proti 

úvěrovému riziku protistrany. Ve vztahu 

k derivátům, u nichž není prováděn 

clearing ústřední protistranou, by měla 

požadovaná úroveň kolaterálu rovněž 

zohlednit zvláštní strukturu 

sekuritizačních ujednání a v nich již 

stanovenou ochranu. 

vypouští se 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Mezi krytými dluhopisy 

a sekuritizacemi existuje určitá míra 

zastupitelnosti. Aby se proto zamezilo 

možnosti zkreslení nebo arbitráže mezi 

využíváním sekuritizací a krytých 

dluhopisů vzhledem k odlišnému 

zacházení s OTC derivátovými smlouvami 

uzavřenými subjekty krytého dluhopisu 

nebo sekuritizačními jednotkami pro 

speciální účel, nařízení (EU) č. 648/2012 

by mělo být rovněž změněno, aby byly 

subjekty krytého dluhopisu osvobozeny 

od povinnosti clearingu a aby bylo 

zajištěno, že se na subjekty krytého 

dluhopisu budou vztahovat stejná 

dvoustranná rozpětí. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  173 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) S cílem usnadnit postup pro 

investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

by měla být na Komisi přenesena tatáž 

pravomoc přijímat akty, pokud jde 

o přijímání regulačních technických norem 

pro vzor oznámení JTS, které investorům 

a příslušným orgánům poskytne dostatečné 

informace pro posouzení, zda jsou 

dodrženy požadavky JTS. Při vypracování 

(32) S cílem usnadnit postup pro 

investory, původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

by měla být na Komisi přenesena tatáž 

pravomoc přijímat akty, pokud jde 

o přijímání regulačních technických norem 

pro minimální požadavky na vykazování 

údajů pro oznámení JTS, které investorům 

a příslušným orgánům poskytne dostatečné 

informace pro posouzení, zda jsou 
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aktů v přenesené pravomoci by Komise 

měla využít odborné znalosti orgánu 

ESMA. ESMA by měl úzce konzultovat 

s druhými dvěma evropskými orgány 

dohledu. 

dodrženy požadavky JTS. Při vypracování 

aktů v přenesené pravomoci by Komise 

měla využít odborné znalosti orgánu 

ESMA. ESMA by měl úzce konzultovat 

s druhými dvěma evropskými orgány 

dohledu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Morten Messerschmidt 

za Hospodářský a měnový výbor 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje požadavky JTS. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel by proto měli být 

schopni předložit orgánu ESMA oznámení 

JTS podle čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení. 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje určité požadavky JTS 

stanovené tímto nařízením. Původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel by proto měli být schopni 

předložit orgánu ESMA oznámení JTS 

podle čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vhodný přístup ke starším transakcím je velmi důležitý, protože bez vhodného přístupu ke 

starším transakcím se prostě nepodaří mnohé transakce kvalifikovat jako JTS, protože nebyly 

strukturovány v souladu s tím, co dnes známe jako přesné a detailní požadavky na JTS. 

Pozměňovací návrh  175 

Neena Gill 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje požadavky JTS. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel by proto měli být 

schopni předložit orgánu ESMA 

oznámení JTS podle čl. 14 odst. 1 tohoto 

nařízení. 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje požadavky JTS podle 

bodu odůvodnění 20. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje požadavky JTS. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel by proto měli být 

schopni předložit orgánu ESMA oznámení 

JTS podle čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení. 

(37) Pro sekuritizační pozice, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, smějí původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

používat označení „JTS“, pokud daná 

sekuritizace splňuje požadavky JTS. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel by proto měli být 

schopni předložit orgánu ESMA oznámení 

JTS podle čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení. 

Následné úpravy sekuritizace by měly být 

přijaty za předpokladu, že splňují všechny 

příslušné požadavky JTS. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  177 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Požadavky týkající se náležité péče 

jsou v podstatě převzaty ze stávajících 

právních předpisů Unie, a měly by se proto 

použít na sekuritizace emitované ke dni 1. 

ledna 2011 nebo po uvedeném datu a na 

sekuritizace emitované před uvedeným 

datem, pokud byly po dni 31. prosince 

2014 přidány nebo nahrazeny nové 

podkladové expozice. Příslušné články 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 625/2014, které upřesňují 

požadavky na ponechání si rizika pro 

úvěrové instituce a investiční podniky ve 

smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení 

(EU) č. 575/2013, by měly zůstat 

použitelné až do okamžiku, kdy nastane 

použitelnost regulačních technických 

norem pro ponechání si rizika podle tohoto 

nařízení. Z důvodů právní jistoty by se na 

úvěrové instituce nebo investiční podniky, 

pojišťovny, zajišťovny a správce 

alternativních investičních fondů měly ve 

vztahu k sekuritizovaným pozicím, které 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 

nejsou uzavřené, měly nadále vztahovat 

článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013 

a kapitoly 1, 2 a 3 a článek 22 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

625/2014, články 254 a 255 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/35, respektive článek 51 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

231/2013. S cílem zajistit, aby původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel plnili své povinnosti týkající 

se transparentnosti až do okamžiku, kdy se 

použijí regulační technické normy, jež má 

Komise přijmout podle tohoto nařízení, 

zpřístupní uvedené subjekty informace 

uvedené v přílohách I až VIII nařízení 

(38) Požadavky týkající se náležité péče 

jsou v podstatě převzaty ze stávajících 

právních předpisů Unie, a měly by se proto 

použít na sekuritizace emitované ke dni 1. 

ledna 2011 nebo po uvedeném datu a na 

sekuritizace emitované před uvedeným 

datem, pokud byly po dni 31. prosince 

2014 přidány nebo nahrazeny nové 

podkladové expozice. Příslušné články 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 625/2014, které upřesňují 

požadavky na ponechání si rizika pro 

úvěrové instituce a investiční podniky ve 

smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení 

(EU) č. 575/2013, by měly zůstat 

použitelné až do okamžiku, kdy nastane 

použitelnost regulačních technických 

norem pro ponechání si rizika podle tohoto 

nařízení. Z důvodů právní jistoty by se na 

úvěrové instituce nebo investiční podniky, 

pojišťovny, zajišťovny a správce 

alternativních investičních fondů měly ve 

vztahu k sekuritizacím, které spadají do 

působnosti článku 404 nařízení (EU) 

č. 575/2013 ihned před vstupem tohoto 

nařízení v platnost, měly nadále vztahovat 

článek 405 nařízení (EU) č. 575/2013 

a kapitoly 1, 2 a 3 a článek 22 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

625/2014, články 254 a 255 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/35, respektive článek 51 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

231/2013. Tyto články a článek 4 nařízení 

(EU) č 575/2013 o příslušných 

transakcích, o nichž se rozhodlo před 

přijetím aktualizovaných regulačních 

technických norem, by měly být chápány 

v souladu s kapitolami 1, 2 a 3 a článkem 

22 nařízení Komise v přenesené 
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v přenesené pravomoci 2015/3/EU na 

internetové stránce uvedené v čl. 5 odst. 4 

tohoto nařízení. 

pravomoci (EU) č 625/2014. S cílem 

zajistit, aby původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

plnili své povinnosti týkající se 

transparentnosti až do okamžiku, kdy se 

použijí regulační technické normy, jež má 

Komise přijmout podle tohoto nařízení, 

zpřístupní uvedené subjekty informace 

uvedené v přílohách I až VIII nařízení 

v přenesené pravomoci 2015/3/EU na 

internetové stránce uvedené v čl. 5 odst. 4 

tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”. The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Pozměňovací návrh  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Návrh legislativního usnesení 

Bod odůvodnění 38 a (nový) 
 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 (38a) Je třeba přihlédnout k názorům, 

které vyjádřily akademické obce členských 

států k otázkám rizik spojených 

s obnovením sekuritizace. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  179 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení se vztahuje na 

institucionální investory, kterým vznikne 

expozice vůči sekuritizaci, a na původce, 

původní věřitele, sponzory a sekuritizační 

jednotky pro speciální účel. 

2. Toto nařízení se vztahuje na 

institucionální investory, kterým vznikne 

expozice vůči úvěrovému riziku 

sekuritizace. Toto nařízení se vztahuje 

rovněž na původce, původní věřitele, 

sponzory a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel ve všech případech za 

předpokladu, že daný subjekt je usazený 

v Unii a je zapojený do sekuritizace. 

Or. en 

Odůvodnění 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Pozměňovací návrh  180 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Potenciální kupci v rámci Evropy 

nesmí být vyloučeni ze sekuritizace na 

základě státní příslušnosti nebo bydliště. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) „sekuritizací“ transakce nebo 

systém transakcí, jímž je úvěrové riziko 

související s jednou expozicí či 

seskupením expozic rozloženo do 

jednotlivých tranší, přičemž: 

(1) „sekuritizací“ transakce nebo 

systém transakcí, u nichž jsou platby 

provedené v rámci transakce nebo 

systému transakcí závislé na výkonnosti 

expozic nebo seskupení expozic; 

; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) finanční toky v rámci této 

transakce nebo systému transakcí závisejí 

na výkonnosti expozic či seskupení 

expozic; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podřízenost tranší určuje rozložení 

ztrát v průběhu transakce nebo systému 

transakcí; 

vypouští se 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel“ obchodní společnost, 

svěřenský fond nebo jiný právní subjekt, 

který není původcem nebo sponzorem a je 

zřízen za účelem provedení jedné či více 

sekuritizací, jeho činnost je omezena na 

úkony, které jsou nezbytné k dosažení 

uvedeného cíle, jeho struktura je navržena 

tak, aby zajistila oddělení závazků tohoto 

subjektu od závazků původce, a držitelé 

účasti v tomto subjektu ji mohou volně 

vyměňovat nebo zastavovat; 

(2) „sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel“ obchodní společnost, 

svěřenský fond nebo jiný právní subjekt, 

který není původcem nebo sponzorem a je 

zřízen za účelem provedení jedné či více 

sekuritizací, jeho činnost je omezena na 

úkony, které jsou nezbytné k dosažení 

uvedeného cíle, jeho struktura je navržena 

tak, aby zajistila oddělení závazků tohoto 

subjektu od závazků původce, a držitelé 

účasti v tomto subjektu ji mohou volně 

vyměňovat nebo zastavovat; tyto subjekty 

nemohou být usazeny ve třetí zemi. 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel“ obchodní společnost, 

svěřenský fond nebo jiný právní subjekt, 

který není původcem nebo sponzorem a je 

zřízen za účelem provedení jedné či více 

sekuritizací, jeho činnost je omezena na 

úkony, které jsou nezbytné k dosažení 

uvedeného cíle, jeho struktura je navržena 

tak, aby zajistila oddělení závazků tohoto 

subjektu od závazků původce, a držitelé 

(2) „sekuritizační jednotkou pro 

speciální účel“ obchodní společnost, 

svěřenský fond nebo jiný právní subjekt, 

který není původcem nebo sponzorem a je 

zřízen za účelem provedení jedné či více 

sekuritizací, jeho činnost je omezena na 

úkony, které jsou nezbytné k dosažení 

uvedeného cíle, jeho struktura je navržena 

tak, aby zajistila oddělení závazků tohoto 

subjektu od závazků původce, a držitelé 



 

AM\1101631CS.doc 61/139 PE587.495v01-00 

 CS 

účasti v tomto subjektu ji mohou volně 

vyměňovat nebo zastavovat; 

účasti v tomto subjektu ji mohou volně 

vyměňovat nebo zastavovat; 

 Expozice, která splňuje kritéria uvedená 

v čl. 147 odst. 8 písm. a) až c) nařízení 

(EU) č 2013/575 a používá se k řízení 

hmotných aktiv, se nepovažuje za expozici 

vůči sekuritizaci.  

Or. en 

Odůvodnění 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Dariusz Rosati 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) na vlastní účet nakupuje expozice 

od třetí strany a pak je sekuritizuje; 

b) na vlastní účet nakupuje expozice 

od třetí strany a pak je prodává nebo 

přiřazuje k sekuritizační jednotce pro 

speciální účel nebo přenáší riziko těchto 

expozic pomocí úvěrových derivátů nebo 
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záruk; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) odchylně od písmene a) a b) zváží 

institucionální investoři do významných 

komerčních cenných papírů v případě 

plně podporovaného programu ABCP 

rysy programu ABCP a likviditní podporu 

poskytovanou sponzorem; 

Or. en 

Odůvodnění 

V případě investorů do ABCP, které vydaly conduity s více prodávajícími, a transakcí, které 

jsou plně podporovány likviditním příslibem sponzora, je výkonnost jejich sekuritizované 

pozice významně ovlivněna jinými věcmi, než jaké jsou uvedeny v bodě b) (spouštěcí 

mechanismy, úvěrová posílení, definice selhání). 

 

Pozměňovací návrh  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) „resekuritizací“ sekuritizace, v níž 

alespoň jedna z podkladových expozic je 

sekuritizovanou pozicí; 

(4) „resekuritizací“ sekuritizace, v níž 

je riziko související s podkladovým 

seskupením expozic rozloženo do 

jednotlivých tranší a alespoň jedna 

z podkladových expozic je sekuritizovanou 

pozicí; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Formulace Rady je v této otázce jasnější než návrh Komise. 

 

Pozměňovací návrh  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) „sponzorem“ úvěrová instituce 

nebo investiční podnik podle definice 

v čl. 4 odst. 1 bodech 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 2013/575, jež nejsou původcem a jež 

vytvářejí a spravují program obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy nebo 

jinou sekuritizační transakci nebo systém, 

jenž nakupuje expozice od třetích stran; 

(5) „sponzorem“ úvěrová instituce 

nebo investiční podnik podle definice 

v čl. 4 odst. 1 bodech 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013 nebo úvěrová instituce třetí 

země nebo investiční podnik ze třetí země 

za předpokladu, že třetí země uplatňuje 

vůči tomuto subjektu obezřetnostní 

a kontrolní požadavky, které jsou 

přinejmenším rovnocenné požadavkům 

uplatňovaným v Evropské unii, jež nejsou 

původcem nebo původním věřitelem a jež 

vytvářejí a spravují program obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy nebo 

jiný sekuritizační systém, jenž nakupuje 

expozice od třetích stran; 

Or. en 

Odůvodnění 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Pozměňovací návrh  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 



 

PE587.495v01-00 64/139 AM\1101631CS.doc 

CS 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) „sponzorem“ úvěrová instituce 

nebo investiční podnik podle definice 

v čl. 4 odst. 1 bodech 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 2013/575, jež nejsou původcem a jež 

vytvářejí a spravují program obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy nebo 

jinou sekuritizační transakci nebo systém, 

jenž nakupuje expozice od třetích stran; 

(5) „sponzorem“ úvěrová instituce 

nebo investiční podnik podle definice 

v čl. 4 odst. 1 bodech 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 2013/575, jež nejsou původcem a jež 

vytvářejí a spravují program obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy nebo 

jinou sekuritizační transakci nebo systém, 

jenž nakupuje expozice od třetích stran. 

Pro účely této definice se sponzorem také 

rozumí subjekt řídící sekuritizační 

transakci nebo systém, kdy takováto 

transakce nebo systém zahrnuje 

každodenní aktivní řízení portfolia, jež je 

delegováno na subjekt oprávněný 

vykonávat tuto činnost v souladu se 

směrnicí 2014/65/EU, směrnicí 

2011/61/EU nebo směrnicí 2009/65/ES; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) „svěřenským správcem“ veřejně 

licencovaný subjekt, který není závislý na 

sponzorovi a původci, zřízený v některém 

členském státě za účelem řízení 

sekuritizační jednotky pro speciální účel, 

sledování úvěrového rizika jménem 

investorů a v jejich nejlepším zájmu 

a který je také oprávněn kontrolovat 

soulad s kapitolou 3 oddíly 1 nebo 2 

tohoto nařízení (kritéria JTS); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) „tranší“ smluvně vytvořený 

segment úvěrového rizika souvisejícího 

s expozicí nebo seskupením expozic, 

přičemž pozice v tomto segmentu 

představuje větší nebo menší úvěrové 

riziko než stejně velká pozice v jiném 

segmentu, aniž by se přihlíželo k zajištění 

úvěrového rizika, které držitelům pozic 

v daném segmentu nebo v jiných 

segmentech přímo poskytly třetí strany; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) „programem obchodních cenných 

papírů zajištěných aktivy“ nebo 

„programem ABCP“ sekuritizační 

program, ve kterém vydané cenné papíry 

mají převážně formu krátkodobých 

cenných papírů (commercial papers) 

zajištěných aktivy s původní splatností 

maximálně jeden rok; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  194 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) „transakcí obchodních cenných 

papírů zajištěných aktivy“ nebo 

„transakcí ABCP“ sekuritizace v rámci 

programu ABCP; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  195 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) „transakcí obchodních cenných 

papírů zajištěných aktivy“ nebo „transakcí 

ABCP“ sekuritizace v rámci programu 

ABCP; 

(8) „transakcí obchodních cenných 

papírů zajištěných aktivy“ nebo „transakcí 

ABCP“ sekuritizace financovaná zcela 

nebo z části z programu ABCP; 

Or. en 

Odůvodnění 

Mnoho soukromých sekuritizačních transakcí má řadu vedoucích investorů zahrnujících 

několik programů ABCP nebo programů ABCP i úvěrových institucí a jiných investorů. 

Definice nebo popis „ transakcí ABCP“ jako „v rámci“ programu ABCP je matoucí a mohl 

by být příliš omezující, pokud nezachytí takové syndikované transakce. 

 

Pozměňovací návrh  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) „tradiční sekuritizací“ 

sekuritizace, ve které dochází 

vypouští se 
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k ekonomickému převodu 

sekuritizovaných expozic. Tento převod je 

doprovázen buď převodem vlastnictví 

k převáděným sekuritizovaným expozicím 

z instituce, která je původcem, na 

sekuritizační jednotku pro speciální účel 

nebo subparticipací sekuritizační jednotky 

pro speciální účel k pohledávce. Vydané 

cenné papíry nepředstavují platební 

závazky instituce, která je původcem; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) „tradiční sekuritizací“ 

sekuritizace, ve které dochází 

k ekonomickému převodu 

sekuritizovaných expozic. Tento převod je 

doprovázen buď převodem vlastnictví 

k převáděným sekuritizovaným expozicím 

z instituce, která je původcem, na 

sekuritizační jednotku pro speciální účel 

nebo subparticipací sekuritizační jednotky 

pro speciální účel k pohledávce. Vydané 

cenné papíry nepředstavují platební 

závazky instituce, která je původcem; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s různými kritikami (například ze strany Finance Watch) se rozložením do tranší 

vytváří další enormně složitá situace a dochází ke střetům zájmů, a proto nemůže být toto 

rozložení součástí rámce pro jednoduché sekuritizace, ale může existovat mimo tento rámec. 

Rozložení do tranší také přitahuje méně informované investory spoléhající se na dobré 

hodnocení namísto vykonávání vlastní náležité péče. 
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Pozměňovací návrh  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) „tradiční sekuritizací“ sekuritizace, 

ve které dochází k ekonomickému převodu 

sekuritizovaných expozic. Tento převod je 

doprovázen buď převodem vlastnictví 

k převáděným sekuritizovaným expozicím 
z instituce, která je původcem, na 

sekuritizační jednotku pro speciální účel 

nebo subparticipací sekuritizační jednotky 

pro speciální účel k pohledávce. Vydané 

cenné papíry nepředstavují platební 

závazky instituce, která je původcem; 

(9) „tradiční sekuritizací“ sekuritizace, 

ve které dochází k převodu ekonomického 

zájmu v sekuritizovaných expozicích 

prostřednictvím právního převodu 

vlastnictví nebo postoupení, převodu, 

svěřenství nebo registrace se 

srovnatelným právním účinkem týkající se 

převáděných sekuritizovaných expozic 
z původce na sekuritizační jednotku pro 

speciální účel nebo subparticipací 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 

k pohledávce. Vydané cenné papíry 

nepředstavují platební závazky původce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) „udržitelným a odpovědným 

investováním“ dlouhodobě orientovaný 

investiční přístup, který slučuje 

environmentální, sociální a správní (ESG) 

faktory v oblasti výzkumu, analýzy 

a procesu výběru cenných papírů v rámci 

investičního portfolia. Spojuje v sobě 

základní analýzu a závazek k hodnocení 

ESG faktorů za účelem lepšího zachycení 

dlouhodobých výnosů pro investory 

a prospěšnosti pro společnost 

prostřednictvím ovlivňování chování 

firem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) „syntetickou sekuritizací“ 

sekuritizace, při níž k přenesení rizika 

dochází použitím úvěrových derivátů nebo 

záruk, a expozice, které jsou předmětem 

sekuritizace, zůstávají expozicemi 

původce; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) „syntetickou sekuritizací“ 

sekuritizace, při níž k přenesení rizika 

dochází použitím úvěrových derivátů nebo 

záruk, a expozice, které jsou předmětem 

sekuritizace, zůstávají expozicemi 

původce; 

(10) „syntetickou sekuritizací“ 

sekuritizace, při níž k přenesení rizika 

dochází použitím úvěrových derivátů nebo 

záruk, a expozice, které jsou předmětem 

sekuritizace, zůstávají expozicemi 

původce; nebudou za žádných okolností 

uznány jako JTS; 

Or. en 

Odůvodnění 

Jak uznala Komise, syntetická sekuritizace zavádí další úvěrové riziko pro protistrany, 

potenciální složitost a další nejasnost, a měla by také zůstat mimo rámec JTS. 

 

Pozměňovací návrh  202 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) „investorem“ osoba, která má 

v držení cenné papíry vzniklé sekuritizací; 

(11) „investorem“ osoba, která má 

v držení expozici úvěrového rizika 

vzniklého sekuritizací; 

Or. en 

Odůvodnění 

Definice sekuritizace je velmi široká a může zachytit kroky, které nezahrnují vydávání 

cenných papírů, a definice investora by měla tuto skutečnost odrážet. V kapitálových 

požadavcích a dalších regulačních požadavcích týkajících se sekuritizací a v souvislosti 

s nimi není termín obecně omezen na držitele „cenných papírů“. 

 

Pozměňovací návrh  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) „investorem“ osoba, která má 

v držení cenné papíry vzniklé sekuritizací; 

(11) „investorem“ osoba, která má 

v držení sekuritizovanou pozici; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) „institucionálními investory“ 

pojišťovny ve smyslu čl. 13 bodu 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 

o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 

(12) „institucionálními investory“ 

kterýkoliv z následujících: 
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činnosti a jejím výkonu (Solventnost II); 

zajišťovny ve smyslu čl. 13 bodu 4 

směrnice 2009/138/ES; instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

spadající do oblasti působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2003/41/ES25 v souladu s článkem 2 

uvedené směrnice, ledaže by se členský 

stát rozhodl uvedenou směrnici v souladu 

s jejím článkem 5 zcela nebo částečně 

neuplatňovat; správce alternativního 

investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 

písm. b) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/61/EU26, který v Unii 

spravuje a/nebo nabízí alternativní 

investiční fondy; nebo správcovská 

společnost SKIPCP ve smyslu čl. 2 odst. 1 

písm. b) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES; nebo interně 

spravovaný SKIPCP, jenž je investiční 

společností povolenou v souladu se 

směrnicí 2009/65/ES27 a jenž pro účely své 

správy neustanovil správcovskou 

společnost povolenou podle uvedené 

směrnice; nebo úvěrové instituce nebo 

investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 

bodů 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013; 

__________________ __________________ 

25 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 

o činnostech institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a dohledu nad nimi 

(Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10). 

25 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 

o činnostech institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a dohledu nad nimi 

(Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10). 

26 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 

o správcích alternativních investičních 

fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 

a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 

a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 

1.7.2011, s. 1). 

26 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 

o správcích alternativních investičních 

fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 

a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 

a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 

1.7.2011, s. 1). 

27 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 

2009 o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se subjektů 

kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

27 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 

2009 o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se subjektů 

kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 

17.11.2009, s. 32). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 – podbod i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) mezinárodní rozvojová banka ve 

smyslu čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013 (1a), mezinárodní organizace 

nebo propagační subjekt. 

 --------- 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 

2013 o obezřetnostních požadavcích na 

úvěrové instituce a investiční podniky 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) „rozvahovou sekuritizací“ 

sekuritizační transakce, kterou 

strukturovala instituce za účelem přenosu 

rizika expozice způsobeného samotnou 

institucí nebo některou z jejích poboček 

v podrozvaze bankovní knihy, kdy je 

přenesení rizika dosaženo použitím 

úvěrových derivátů nebo záruk 

a sekuritizované expozice zůstávají 

expozicemi dané instituce, která je 

původcem; 

Or. en 
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Odůvodnění 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on 

a report on balance sheet securitisations. 

 

Pozměňovací návrh  207 

Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) „správcovskou společností“ 

společnost, jejíž obvyklou činností je 

správa sekuritizační jednotky pro 

speciální účel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) „sekuritizační pozicí“ expozice 

úvěrového rizika vůči sekuritizaci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  209 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) „sekuritizační pozicí“ úvěrová 

expozice vůči sekuritizaci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18b) „veřejnou sekuritizací“ úvěrová 

expozice vůči sekuritizaci, kde: 

 a) některé nebo všechny výsledné 

sekuritizované pozice, které drží investoři, 

jsou ve formě finančních nástrojů ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU a 

 b) tyto finanční nástroje jsou nebo byly 

vydány za okolností, které vyžadují buď: 

 i) zveřejnění prospektu v souladu 

s článkem 3 směrnice 2003/71/ES; nebo 

 ii) zveřejnění nabídkového dokumentu 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy nebo pravidly obchodního 

systému, v němž jsou takové finanční 

nástroje přijaty k obchodování; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Některé sekuritizace mohou představovat veřejné, některé soukromé transakce. Do nařízení 

musí být zahrnuta vhodná definice, aby bylo možné mezi nimi rozlišovat. 

Pozměňovací návrh  211 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Rozsah sekuritizačního trhu 

 1. Investoři sekuritizace jsou 

institucionálními investory. 

 2. V sekuritizaci jsou původce, 

sponzor nebo původní věřitel 

regulovaným subjektem ve smyslu čl. 2 

odst. 4 směrnice 2002/87/ES, 

v pozměněném znění1a, čl. 4 odst. 5 

směrnice 2014/17/EU1b, nebo 

mezinárodní rozvojová banka ve smyslu 

čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/20131c. 

 __________________ 

 1a. Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 

2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými 

institucemi, pojišťovnami a investičními 

podniky ve finančním konglomerátu a 

o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 

79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 

93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES 

a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, 

s. 1) 

 1b. Směrnice o hypotečním úvěru 

2014/17/EU o smlouvách 

o spotřebitelském úvěru na nemovitosti 

určené k bydlení ze dne 4. února 2014 

regulující zprostředkovatele úvěru. 

 1c. Nařízení Evropského parlamentu 

a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 

2013 o obezřetnostních požadavcích na 
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úvěrové instituce a investiční podniky  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Způsobilé strany účastnící se sekuritizace  

 1. Investoři sekuritizace jsou 

institucionálními investory. 

 2. V sekuritizaci jsou původce, 

sponzor nebo původní věřitel 

regulovaným subjektem ve smyslu čl. 2 

odst. 4 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/87/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2b 

 Zákaz resekuritizace 

 Podkladové expozice sekuritizace 

nezahrnují sekuritizace. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  214 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Než přijme expozici vůči 

sekuritizaci, ověří institucionální investor, 

že: 

1. Než přijme expozici vůči 

úvěrovému riziku sekuritizace, ověří 

institucionální investor, který není 

původcem, sponzorem nebo původním 

věřitelem u sekuritizací, že:  

Or. en 

Odůvodnění 

Pro původce, sponzora nebo původního věřitele by nemělo být nezbytné, aby musel sám 

splňovat požadavky náležité péče, a to by se mělo vyjasnit. Musí být jasné, že podle 

současných požadavků na náležitou péči by měly být tyto povinnosti uplatněny, jakmile 

příslušný subjekt přebírá expozici úvěrového rizika / riziko vyplývajícího z hlavních ztrát. 

 

Pozměňovací návrh  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Než přijme expozici vůči 

sekuritizaci, ověří institucionální investor, 

že: 

1. Než přijme expozici vůči 

sekuritizační pozici, ověří institucionální 

investor, že: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokud původce nebo původní 

věřitel není úvěrovou institucí nebo 

investičním podnikem ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013, poskytuje původce nebo 

původní věřitel veškeré své úvěry 

na základě řádných a jasně vymezených 

kritérií a jasně stanovených postupů pro 

schvalování, změnu, obnovení 

a financování těchto úvěrů, a že má 

zavedeny účinné systémy uplatňování 

těchto kritérií a postupů; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  217 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokud původce nebo původní 

věřitel není úvěrovou institucí nebo 

investičním podnikem ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013, poskytuje původce nebo 

původní věřitel veškeré své úvěry 

na základě řádných a jasně vymezených 

kritérií a jasně stanovených postupů pro 

schvalování, změnu, obnovení 

a financování těchto úvěrů, a že má 

zavedeny účinné systémy uplatňování 

těchto kritérií a postupů; 

a) pokud původce nebo původní 

věřitel není úvěrovou institucí nebo 

investičním podnikem ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013, poskytuje původce nebo 

původní věřitel příslušné úvěry na základě 

řádných a jasně vymezených kritérií 

a jasně stanovených postupů pro 

schvalování, změnu, obnovení 

a financování těchto úvěrů, a že má 

zavedeny účinné systémy uplatňování 

těchto kritérií a postupů; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Investor by neměl být povinen provádět hloubkovou prověrku původce / původního věřitele 

a všech jeho úvěrů. Pro investory by bylo v nejlepším případě nepraktické a v nejhorším 

případě i nemožné provádět prověrku úvěrů původců / původních věřitelů z řad velkých 

nebankovních investičních firem / investičních podniků regulovaných podle nařízení 

o kapitálových požadavcích. 

 

Pozměňovací návrh  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) původce, sponzor nebo původní 

věřitel si ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl v souladu s článkem 4 

tohoto nařízení a oznámil jej 

institucionálnímu investorovi v souladu 

s článkem 5; 

b) původce, sponzor nebo původní 

věřitel si vždy ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl v souladu s článkem 4 

tohoto nařízení a oznámil jej 

institucionálnímu investorovi v souladu 

s článkem 5; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  219 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) původce, sponzor nebo původní 

věřitel si ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl v souladu s článkem 4 

tohoto nařízení a oznámil jej 

institucionálnímu investorovi v souladu 

s článkem 5; 

b) původce, sponzor nebo původní 

věřitel si ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl v souladu s článkem 4 

tohoto nařízení a oznámil jej 

institucionálnímu investorovi v souladu s: 

 i) článkem 4, v případě sekuritizace 

emitované v den vstupu nebo po dni 

vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 

v případě sekuritizace, na niž se vztahuje 

toto nařízení podle čl. 28 odst. 4a; nebo 
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 ii) jakýmikoliv platnými požadavky 

podle čl. 28 odst. 4b, v případě 

sekuritizace emitované před datem vstupu 

tohoto nařízení v platnost; 

Or. en 

Odůvodnění 

Při stávajícím znění se tento aspekt povinností v rámci hloubkové prověrky týká zamýšleného 

průběžného uplatňování přepracovaných požadavků na ponechání si rizika dle článku 28 

(přechodná ustanovení). Významné problémy nastanou, pokud investoři budou muset podle 

přepracovaného standardu posoudit soulad s požadavky na ponechání si rizika v souvislosti 

se všemi transakcemi (včetně starších dohod). 

 

Pozměňovací návrh  220 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel zpřístupní 

informace požadované v článku 5 tohoto 

nařízení s četností a způsobem 

stanovenými v uvedeném článku; 

c) jeden nebo vice původců, sponzorů 

nebo sekuritizačních jednotek pro 

speciální účel zpřístupnili nebo souhlasili 

se zpřístupněním dostatečných informací 

pro účely prověrky uvedených v čl. 3 odst. 

2 a čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost v tomto směru netvoří součást stávajícího balíčku povinností spojených s náležitou 

péčí, které musí investoři splnit, a není jasné, proč se považuje za nezbytné posílit takto 

povinnosti týkající se zprostředkování informací. 

 

Pozměňovací návrh  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel zpřístupní 

informace požadované v článku 5 tohoto 

nařízení s četností a způsobem 

stanovenými v uvedeném článku; 

c) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel zpřístupní 

informace požadované v článku 5 tohoto 

nařízení v souladu se subjektem 

provádějícím certifikaci třetí stranou a 

s četností a způsobem stanovenými 

v uvedeném článku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel zpřístupní 

informace požadované v článku 5 tohoto 

nařízení s četností a způsobem 

stanovenými v uvedeném článku; 

c) původce, sponzor a případně 

sekuritizační jednotka pro speciální účel 

zpřístupní informace požadované 

v článku 5 tohoto nařízení s četností 

a způsobem stanovenými v uvedeném 

článku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Než přijmou expozici vůči 

sekuritizaci, institucionální investoři 

rovněž provedou hloubkovou prověrku 

přiměřenou příslušným rizikům, zahrnující 

2. Než přijmou expozici vůči 

úvěrovému riziku sekuritizace, 

institucionální investoři rovněž provedou 

hloubkovou prověrku přiměřenou 
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alespoň tyto aspekty: příslušným rizikům, zahrnující alespoň tyto 

aspekty: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Než přijmou expozici vůči 

sekuritizaci, institucionální investoři 

rovněž provedou hloubkovou prověrku 

přiměřenou příslušným rizikům, zahrnující 

alespoň tyto aspekty: 

2. Než přijmou expozici vůči 

sekuritizované pozici, institucionální 

investoři rovněž provedou hloubkovou 

prověrku přiměřenou příslušným rizikům, 

zahrnující alespoň tyto aspekty: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) institucionální investoři investující 

do příslušných komerčních cenných 

papírů zváží odchylně od písmene a) a b) 

v případě plně podporovaného programu 

ABCP rysy programu ABCP a likviditní 

podporu poskytovanou sponzorem; 

Or. en 

Odůvodnění 

V případě investorů do ABCP, které vydaly conduity s více prodávajícími, a transakcí, které 

jsou plně podporovány likviditním příslibem sponzora, je výkonnost jejich sekuritizované 

pozice významně ovlivněna jinými věcmi, než jaké jsou uvedeny v bodě b) (spouštěcí 

mechanismy, úvěrová posílení, definice selhání). 
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Pozměňovací návrh  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ve vztahu k sekuritizacím 

označeným jako JTS, zda daná sekuritizace 

splňuje požadavky JTS stanovené 

v článcích 7 až 10 nebo 11 až 14. 

Institucionální investoři smějí přiměřeně 

spoléhat na oznámení JTS podle čl. 14 

odst. 1 a na informace poskytnuté 

původcem, sponzorem a sekuritizační 

jednotkou pro speciální účel 

ohledně splnění kritérií JTS. 

c) ve vztahu k sekuritizacím 

označeným jako JTS, zda daná sekuritizace 

splňuje požadavky JTS stanovené 

v článcích 7 až 10 nebo 11 až 14. 

Institucionální investoři smějí přiměřeně 

spoléhat na subjekt provádějící certifikaci 

třetí stranou a na oznámení JTS podle 

čl. 14 odst. 1 a na informace poskytnuté 

původcem, sponzorem a sekuritizační 

jednotkou pro speciální účel 

ohledně splnění kritérií JTS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Institucionální investoři s expozicí 

vůči sekuritizaci musí alespoň: 

3. Institucionální investoři s expozicí 

vůči úvěrovému riziku sekuritizace musí 

alespoň: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Institucionální investoři s expozicí 

vůči sekuritizaci musí alespoň: 

3. Institucionální investoři s expozicí 

vůči sekuritizované pozici musí alespoň: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavést písemné postupy přiměřené 

rizikovému profilu sekuritizované pozice, 

a je-li to na místě, vhodné pro jejich 

obchodní i neobchodní portfolio, s cílem 

průběžně monitorovat, zda jsou 

dodržovány odstavce 1 a 2, 

a sledovat výkonnost sekuritizované pozice 

a podkladových expozic. Je-li to na místě, 

uvedené písemné postupy zahrnují 

monitorování druhu expozice, procenta 

úvěrů po splatnosti více než 30, 60 a 90 

dní, měr selhání, sazeb u předčasného 

splacení, úvěrů, u nichž bylo zahájeno 

vymáhání zajištění, měr zpětného získání, 

zpětných odkoupení, změn úvěru, 

platebních prázdnin, druhů a využití 

zajištění, distribuce četnosti úvěrového 

hodnocení nebo jiných měření 

úvěruschopnosti v rámci podkladových 

expozic, odvětvové a geografické 

diverzifikace a distribuce četnosti poměrů 

úvěru k hodnotě v rozpětích, která 

umožňují příslušnou analýzu citlivosti. 

Pokud jsou podkladové expozice samy 

sekuritizacemi, institucionální investoři 

rovněž monitorují podkladové expozice 

uvedených sekuritizací; 

a) zavést písemné postupy přiměřené 

rizikovému profilu sekuritizované pozice, 

a je-li to na místě, vhodné pro jejich 

obchodní i neobchodní portfolio, s cílem 

průběžně monitorovat, zda jsou 

dodržovány odstavce 1 a 2, 

a sledovat výkonnost sekuritizované pozice 

a podkladových expozic. Je-li to na místě, 

uvedené písemné postupy zahrnují 

monitorování druhu expozice, procenta 

úvěrů po splatnosti více než 30, 60 a 90 

dní, měr selhání, sazeb u předčasného 

splacení, úvěrů, u nichž bylo zahájeno 

vymáhání zajištění, měr zpětného získání, 

zpětných odkoupení, změn úvěru, 

platebních prázdnin, druhů a využití 

zajištění, distribuce četnosti úvěrového 

hodnocení nebo jiných měření 

úvěruschopnosti v rámci podkladových 

expozic, odvětvové a geografické 

diverzifikace a distribuce četnosti poměrů 

úvěru k hodnotě v rozpětích, která 

umožňují příslušnou analýzu citlivosti.  
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Or. en 

Odůvodnění 

spojeno se zákazem resekuritizace 

 

Pozměňovací návrh  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pravidelně provádět zátěžové testy 

peněžních toků a hodnot zajištění 

podporujícího podkladové expozice, které 

jsou přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

rizika dané sekuritizační pozice; 

(b) pravidelně provádět zátěžové testy 

peněžních toků a hodnot zajištění 

podporujícího podkladové expozice, které 

jsou přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

rizika dané sekuritizační pozice; tento 

požadavek však neplatí, pokud jsou 

investoři vystaveni expozici vůči 

sekuritizaci JTS; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pravidelně provádět zátěžové testy 

peněžních toků a hodnot zajištění 

podporujícího podkladové expozice, které 

jsou přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

rizika dané sekuritizační pozice; 

b) pokud jsou vystaveni expozici vůči 

sekuritizacím neoznačeným jako JTS, 
pravidelně provádět zátěžové testy 

peněžních toků a hodnot zajištění 

podporujícího podkladové expozice, které 

jsou přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

rizika dané sekuritizační pozice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 3 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) v případě plně podporovaných 

transakcí ABCP pravidelně provádět 

zátěžové testy úvěruschopnosti 

poskytovatele likviditního příslibu spíše 

než testy sekuritizovaných expozic; 

Or. en 

Odůvodnění 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor 

a transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, 

it would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Pozměňovací návrh  233 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Aniž by byla dotčena ustanovení 

odstavce 1 až 3 tohoto článku, pokud 

institucionální investor pověří dané 

investiční podniky nebo regulované 

správce aktiv rozhodováním o správě 

investic, na jehož základě mu může 

vzniknout expozice vůči sekuritizaci, může 

institucionální investor dát pokyn těmto 

investičním podnikům nebo regulovaným 
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správcům aktiv, aby splnily jeho 

povinnosti vyplývající z tohoto článku 

v případě jakékoliv expozice vůči 

sekuritizaci vyplývající z těchto 

rozhodnutí. Členské státy zajistí, že pokud 

je institucionální investor pověřen podle 

tohoto odstavce splněním povinností 

jiného institucionálního investora 

a neučiní tak, budou veškeré sankce, které 

mohou být uloženy podle článků 17 a 18, 

uloženy správcovskému institucionálnímu 

investorovi, a nikoliv institucionálnímu 

investorovi, kterému vznikla expozice vůči 

sekuritizaci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že mnoho institucionálních investorů pověřuje správou svého majetku 

správce aktiv, a to buď prostřednictvím samostatného mandátu, nebo prostřednictvím 

nástroje fondu, měl by příslušný správce aktiv věnovat náležitou péči všem sekuritizacím 

nakupovaným jménem institucionálního investora. 

 

Pozměňovací návrh  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud institucionální investor 

pověří jiný institucionální investiční 

orgán rozhodováním o správě investic, na 

jehož základě mu může vzniknout 

expozice vůči sekuritizaci, může 

institucionální investor dát pokyn této 

správcovské straně, aby splnila jeho 

povinnosti vyplývající z tohoto článku 

v případě jakékoliv expozice vůči 

sekuritizaci vyplývající z těchto 

rozhodnutí. Členské státy zajistí, že pokud 

je institucionální investor pověřen podle 

tohoto odstavce splněním povinností 

jiného institucionálního investora 
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a neučiní tak, budou veškeré sankce, které 

mohou být uloženy podle článků 17 a 18, 

uloženy správcovskému institucionálnímu 

investorovi, a nikoliv institucionálnímu 

investorovi, kterému vznikla expozice vůči 

sekuritizaci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 25 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 25 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 20 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 
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podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 20 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Paul Tang 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 20 % 

nebo procentní podíl určený v regulačních 

technických normách v souladu 

s odstavcem 6 tohoto článku. Pokud se 

původce, sponzor nebo původní věřitel 

mezi sebou nedohodli, kdo si podstatný 

čistý ekonomický podíl ponechá, ponechá 

si podstatný čistý ekonomický podíl 

původce. Požadavky na ponechání nesmí 

být pro žádnou sekuritizaci uplatňovány 

vícenásobně. Podstatný čistý ekonomický 

podíl se měří při vzniku a stanoví se podle 

pomyslné hodnoty podrozvahových 

položek. Podstatný čistý ekonomický podíl 

se nedělí mezi různé druhy 

ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  240 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

Jestliže je původce, sponzor nebo původní 

věřitel sekuritizace usazen v Evropské unii 

a je přímo zapojen do sekuritizace, 

ponechává si v této sekuritizaci nepřetržitě 

podstatný čistý ekonomický podíl ve výši 

nejméně 5 %. Pokud se původce, sponzor 

nebo původní věřitel mezi sebou 

nedohodli, kdo si podstatný čistý 

ekonomický podíl ponechá, ponechá si 
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nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

 

 

podstatný čistý ekonomický podíl původce. 

Požadavky na ponechání nesmí být pro 

žádnou sekuritizaci uplatňovány 

vícenásobně. Podstatný čistý ekonomický 

podíl se měří při vzniku a stanoví se podle 

pomyslné hodnoty podrozvahových 

položek. Podstatný čistý ekonomický podíl 

se nedělí mezi různé druhy 

ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. V případě, že subjekt 

usazený ve třetí zemi, který je původcem, 

sponzorem nebo původním věřitelem 

sekuritizace, si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává v souladu s tímto 

článkem podstatný čistý ekonomický podíl 

ve výši nejméně 5 %, není nutné, aby 

subjekt usazený v EU a uvedený v prvním 

pododstavci tento požadavek splňoval. 

Or. en 

Odůvodnění 

Požadavky na ponechání podle článku 4 platí pouze pro příslušné subjekty, které jsou 

zapojeny do sekuritizace. Je to nezbytné v zájmu jasnosti, vzhledem k tomu, že každá z definic 

původce a původního věřitele je dostatečně široká, aby zachytila subjekty, které se podílejí na 

vytváření aktiv, ale které nemusí být nijak zapojeny do financování aktiv prostřednictvím 

sekuritizace (a vlastně o tom nemusí mít žádné informace). 

 

Pozměňovací návrh  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %, 

který se měří při vzniku a stanoví se podle 

pomyslné hodnoty podrozvahových 

položek. Pokud se původce, sponzor nebo 
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ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění.  

 

původní věřitel mezi sebou nedohodli, kdo 

si podstatný čistý ekonomický podíl 

ponechá, ponechá si podstatný čistý 

ekonomický podíl původce. Požadavky na 

ponechání nesmí být pro žádnou 

sekuritizaci uplatňovány vícenásobně. 

Podstatný čistý ekonomický podíl se nedělí 

mezi různé druhy ponechávajících subjektů 

a není předmětem žádného zmírňování 

úvěrového rizika nebo zajištění. 

Or. en 

Odůvodnění 

Formulace Rady je u tohoto ustanovení jasnější. 

 

Pozměňovací návrh  242 

Brian Hayes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 

Původce, sponzor nebo původní věřitel 

sekuritizace si v této sekuritizaci 

nepřetržitě ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl ve výši alespoň 5 %. 

Pokud se původce, sponzor nebo původní 

věřitel mezi sebou nedohodli, kdo si 

podstatný čistý ekonomický podíl ponechá, 

ponechá si podstatný čistý ekonomický 

podíl původce. Požadavky na ponechání 

nesmí být pro žádnou sekuritizaci 

uplatňovány vícenásobně. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se měří při vzniku 

a stanoví se podle pomyslné hodnoty 

podrozvahových položek. Podstatný čistý 

ekonomický podíl se nedělí mezi různé 

druhy ponechávajících subjektů a není 

předmětem žádného zmírňování úvěrového 

rizika nebo zajištění. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE Group 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od předchozího 

pododstavce může být procentní podíl 

ponechání si rizika snížen na 10 %, pokud 

původce podkladových expozic ponechá 

všechny tyto expozic ve své rozvaze po více 

než polovinu jejich původní doby 

splatnosti. 

 Pokud je minimální ponechání takovýchto 

expozic v rozvaze původce (MRBS) kratší 

než polovina jejich původní splatnosti, 

bude požadavek na ponechání rizika 

úměrný a vypočítaný následujícím 

způsobem: 

 procentní podíl ponechání si rizika = 

25 % – 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Odůvodnění 

Účel pozměňovacího návrhu je a) zvýšit jejich zapojení a b) podpořit v rozvaze původců 

sekuritizaci úvěrů, které již odolaly zkoušce času.  

 

Pozměňovací návrh  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 5 % 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 
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ve smyslu odstavce 1 se rozumí pouze 

následující případy: 

25 % ve smyslu odstavce 1 se rozumí 

pouze následující případy: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 5 % 

ve smyslu odstavce 1 se rozumí pouze 

následující případy: 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši alespoň 

20 % ve smyslu odstavce 1 se rozumí 

pouze následující případy: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 5 % 

ve smyslu odstavce 1 se rozumí pouze 

následující případy: 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 

20 % ve smyslu odstavce 1 se rozumí 

pouze následující případy: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 5 % 

ve smyslu odstavce 1 se rozumí pouze 

následující případy: 

2. Ponecháním podstatného čistého 

ekonomického podílu ve výši nejméně 

procentního podílu určeného v souladu 

s odstavcem 1 se rozumí pouze následující 

případy: 

Or. en 

Odůvodnění 

nahrazení „5 %“ textem „procentní podíl určený v souladu s odstavcem 1“ by mělo být 

provedeno ve všech relevantních případech 

 

Pozměňovací návrh  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

a) ponechání nejméně 25 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

a) ponechání nejméně 20 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 



 

AM\1101631CS.doc 97/139 PE587.495v01-00 

 CS 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

a) ponechání nejméně 20 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

a) ponechání nejméně procentního 

podílu nominální hodnoty každé tranše 

prodané investorům či na ně převedené 

určeného v souladu s odstavcem 1; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené; 

a) ponechání nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé tranše prodané investorům 

či na ně převedené, jako to platilo od 
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prvního uvedení v nařízení o kapitálových 

požadavcích II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ponechání rizika ve výši 5 % je v EU dobře zavedenou praxí a zvýšení by bylo vzhledem 

k záměru oživit sekuritizační trh kontraproduktivní. 

 

Pozměňovací návrh  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé ze sekuritizovaných 

expozic; 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně 20 % nominální 

hodnoty každé ze sekuritizovaných 

expozic; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé ze sekuritizovaných 

expozic; 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně 20 % nominální 

hodnoty každé ze sekuritizovaných 

expozic; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  255 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně 5 % nominální 

hodnoty každé ze sekuritizovaných 

expozic; 

b) v případě revolvingových 

sekuritizací nebo sekuritizací 

revolvingových expozic ponechání podílu 

původce ve výši nejméně procentního 

podílu nominální hodnoty každé ze 

sekuritizovaných expozic určeného 

v souladu s odstavcem 1; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících nejméně 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících nejméně 25 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících nejméně 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících alespoň 20 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících nejméně 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

c) ponechání náhodně zvolených 

expozic, odpovídajících nejméně 20 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ponechání náhodně zvolených c) ponechání náhodně zvolených 
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expozic, odpovídajících nejméně 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, pokud by tyto nesekuritizované 

expozice jinak byly sekuritizovány v rámci 

sekuritizace, za předpokladu, že počet 

expozic určených k potenciální sekuritizaci 

činí při vzniku nejméně 100; 

expozic, odpovídajících nejméně 

procentnímu podílu nominální hodnoty 

sekuritizovaných expozic určenému 

v souladu s odstavcem 1, pokud by tyto 

nesekuritizované expozice jinak byly 

sekuritizovány v rámci sekuritizace, za 

předpokladu, že počet expozic určených 

k potenciální sekuritizaci činí při vzniku 

nejméně 100; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 5 

% nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 5 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 25 

% nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 



 

PE587.495v01-00 102/139 AM\1101631CS.doc 

CS 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 5 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 25 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 5 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 20 

% nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 5 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 5 % 

nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic, případně jiných tranší, které mají 

stejný nebo horší profil rizika než tranše 

převedené na investory nebo jim prodané 

d) ponechání tranše první ztráty, 

a pokud takové ponechání nedosahuje 

procentního podílu nominální hodnoty 

sekuritizovaných expozic určeného 

v souladu s odstavcem 1, případně jiných 

tranší, které mají stejný nebo horší profil 
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a nejsou splatné dříve než tyto tranše, tak 

aby ponechané expozice v celkovém 

součtu činily nejméně 5 % nominální 

hodnoty sekuritizovaných expozic; 

rizika než tranše převedené na investory 

nebo jim prodané a nejsou splatné dříve 

než tyto tranše, tak aby ponechané 

expozice v celkovém součtu činily nejméně 

5 % nominální hodnoty sekuritizovaných 

expozic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 5 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštění související se zákazem resekuritizace 

Pozměňovací návrh  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 5 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 25 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 5 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě alespoň 20 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 5 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

e) ponechání první ztrátové expozice 

v hodnotě nejméně 20 % z každé 

sekuritizované expozice v rámci 

sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) instituce, jimž byla podle části třetí 

hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013 přidělena riziková váha 

nejvýše 50 %; 

vypouští se 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) instituce, jimž byla podle části třetí 

hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013 přidělena riziková váha 

nejvýše 50 %; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Odstavec 1 se nepoužije na 

transakce založené na jasném, 

transparentním a dostupném indexu, 

jehož podkladové referenční nástroje jsou 

shodné s těmi, které tvoří široce 

obchodovaný index, nebo se jedná 

o obchodovatelné cenné papíry, které 

nejsou sekuritizovanými pozicemi. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Odstavec 1 se nepoužije na vypouští se 
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transakce založené na jasném, 

transparentním a dostupném indexu, 

jehož podkladové referenční nástroje jsou 

shodné s těmi, které tvoří široce 

obchodovaný index, nebo se jedná 

o obchodovatelné cenné papíry, které 

nejsou sekuritizovanými pozicemi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Evropský orgán pro bankovnictví 

(EBA) v úzké spolupráci s Evropským 

orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

a Evropským orgánem pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(EIOPA) vypracuje návrhy regulačních 

technických norem pro upřesnění 

požadavku na ponechání si rizika, zejména 

pokud jde o: 

6. Evropská centrální banka (ECB) 

zajišťuje a kontroluje, že Evropský orgán 

pro bankovnictví (EBA) v úzké spolupráci 

s Evropským orgánem pro cenné papíry 

a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA) vypracuje návrhy 

regulačních technických norem pro 

upřesnění požadavku na ponechání si 

rizika, zejména pokud jde o: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  273 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Evropský orgán pro bankovnictví 

(EBA) v úzké spolupráci s Evropským 

orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

a Evropským orgánem pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(EIOPA) vypracuje návrhy regulačních 

6. Evropský orgán pro bankovnictví 

(EBA) v úzké spolupráci s Evropským 

orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

a Evropským orgánem pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(EIOPA) vypracuje návrhy regulačních 
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technických norem pro upřesnění 

požadavku na ponechání si rizika, zejména 

pokud jde o: 

 

technických norem pro účely změny míry 

ponechání si rizika, pokud Evropská rada 

pro systémová rizika (ESRB) 

navrhneodchýlit se od podílu ve výši 20 % 

stanoveného v tomto článku, pro 

upřesnění požadavku na ponechání si 

rizika, zejména pokud jde o: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) měření míry ponechání podle 

odstavce 1; 

b) měření míry ponechání a MRBS 

podle odstavce 1; 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz pozměňovací návrh skupiny zelených k čl. 4 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 – písm. e – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

regulační technické normy uvedené 

v prvním pododstavci v souladu s články 

10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010. 

vypouští se 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Návrh nařízení 

Článek 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 1. Nezávislý a autorizovaný správce 

řídí sekuritizační jednotku pro speciální 

účel v zájmu investorů. 

 2. Žádost o povolení jako správce 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 

se podává příslušnému orgánu, který 

ověří: 

 a) nezávislost správce na sponzorovi 

a původci nebo efektivnost organizace při 

omezování střetu zájmů; a  

 b) způsobilost správce plnit 

povinnosti uvedené v odstavci 3. 

 3. Správce uvedený v odstavci 1 je 

odpovědný za: 

 a) kontrolu způsobilosti a kvality 

aktiv po celou dobu životnosti 

sekuritizace; 

 b) ověření vzorku podkladových 

expozic podle požadavků čl. 10 odst. 2; 

 c) průběžné ověřování peněžních 

toků hrazených z aktiv a rozložených 

investičních plateb;  

 d) zabránění střetu zájmů nebo řízení 

a zveřejňování těchto střetů v zájmu 

investorů; 

 e) řízení rizik, včetně operačních; a 

 f) v případě sekuritizace STS 

zajištění toho, aby sekuritizace splňovala 

všechny požadavky oddílu 1 nebo oddílu 2 

této kapitoly. 

 4. ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících roli správce sekuritizační 

jednotky pro speciální účel. ESMA 

předloží tyto návrhy regulačních 



 

AM\1101631CS.doc 109/139 PE587.495v01-00 

 CS 

technických norem Komisi do 6 měsíců 

ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci v souladu 

s články 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Článek 5 – nadpis 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Požadavky na transparentnost pro původce, 

sponzory a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel 

 

Požadavky na transparentnost pro původce, 

sponzory, sekuritizační jednotky pro 

speciální účel a investory 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace. 

1. Za účelem zachycení a podpory 

toku informací o sekuritizacích JTS 

v reálném čase, zmenšení informační 

asymetrie mezi prodávajícím rizika 

a kupujícím rizika, zlepšení souhrnné 

transparentnosti trhu a podpory vzniku 

tržní disciplíny bude vytvořeno datové 

úložiště. Toto datové úložiště bude známo 

jako „Evropské datové úložiště pro 
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sekuritizace“ (ESDR). ESDR bude plnit 

výše uvedené role samostatně, neutrálně, 

jako neziskový subjekt. Komise zřídí 

ESDR souběžně se začátkem uplatňování 

tohoto nařízení a po konzultaci se zástupci 

společenství vytvářející JTS, investující 

JTS a dozorující JTS („složky“ ESRD). 

Právní struktura a systém řízení ESDR 

bude mít podobnou strukturu, jako byla 

použita pro systém celosvětových 

identifikačních kódů právnických osob. 

Zveřejňování ESDR bude poté postupně 

probíhat tak rychle, jak jen to bude 

prakticky možné. Původce nebo sponzor 

sekuritizace nebo sekuritizační jednotka 

pro speciální účel v souladu s odstavcem 2 

směřuje všechna sdělení požadovaná 

právními předpisy držitelům 

sekuritizované pozice a příslušným 

orgánům uvedeným v článku 15 tohoto 

nařízení za použití komunikačních kanálů, 

které zřídí ESDR. Tato povinnost bude 

pokračovat, dokud nebudou všichni 

investoři vyplaceni, a bude zahrnovat: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace: 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zajistí, aby 

se: 

 a) v případě veřejné sekuritizace 

zveřejňovaly alespoň informace uvedené 

v odstavci 1a;  
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 b) v případě soukromé sekuritizace 

zpřístupnily investorům a na vyžádání 

příslušným vnitrostátním orgánům 

uvedeným v článku 15 tohoto nařízení 

alespoň informace uvedené v odstavci 1b. 

Or. en 

Odůvodnění 

Soukromá sekuritizace nevyžaduje stejnou úroveň podrobnějších požadavků na 

zpřístupňování informací investorům jako veřejná sekuritizace. Povaha soukromé transakce 

spočívá v tom, že emitenti a investoři by se měli dohodnout na zpřístupnění mezi sebou. 

Podrobný předpis bude účastníky trhu od vstupu do soukromých transakcí velmi odrazovat. 

 

Pozměňovací návrh  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace. 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace. 

 V případě ABCP budou informace 

uvedené v písmeni a), písm. c) bodě ii) 

a písm. e) bodě i) držitelům sekuritizované 

pozice zpřístupněny v souhrnné podobě. 

 V případě plně podporovaného programu 

ABCP ve smyslu čl. 2 odst. 21 se 

investorům nezpřístupňuje žádná 

transakční dokumentace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 
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only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Pozměňovací návrh  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace. 

1. Původce a sponzor sekuritizace 

v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 tohoto nařízení alespoň tyto 

informace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 

peněžního toku, který vytváří aktiva, směrem k držitelům kapitálu a dluhů. Nemá to žádný vliv 

na nastavení nebo řízení samotné sekuritizace nebo na nezávislé znalosti o výkonnosti 

podkladových aktiv. 

 

Pozměňovací návrh  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o podkladových a) informace o podkladových 
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expozicích sekuritizace se čtvrtletní 

frekvencí, nebo v případě obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy 

informace o podkladových pohledávkách 

nebo pohledávkách z úvěru s měsíční 

frekvencí; 

expozicích sekuritizace se čtvrtletní 

frekvencí; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o podkladových 

expozicích sekuritizace se čtvrtletní 

frekvencí, nebo v případě obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy 

informace o podkladových pohledávkách 

nebo pohledávkách z úvěru s měsíční 

frekvencí; 

a) informace o podkladových 

expozicích sekuritizace se čtvrtletní 

frekvencí, nebo v případě obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy 

souhrnné informace o podkladových 

pohledávkách nebo pohledávkách z úvěru 

s měsíční frekvencí. 

 Souhrnné informace o podkladových 

pohledávkách nebo pohledávkách z úvěru 

jsou obecné informace na úrovni 

programu, pokud jde o druhy expozic 

převedených na conduit ABCP, a další 

informace týkající se každé příslušné 

kategorie expozic. Nejedná se o informace 

týkající se jednotlivých expozic. 

 Původce, sponzor nebo sekuritizační 

jednotka pro speciální účel mohou, pokud 

chtějí, poskytnout dodatečné informace 

nad rámec požadavků uvedených v tomto 

článku, a to i v případě ABCP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Jonás Fernández 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

orgánu ESMA alespoň informace podle 

odst. 1 písm. a) až h). Kromě toho předá 

jakékoliv další informace potřebné 

k výpočtu Kirb pro všechny typy investorů. 

K předání této informace dojde současně 

s předáním těchto informací i držitelům 

sekuritizované pozice a příslušným 

orgánům uvedeným v článku 15. 

 Orgán ESMA zveřejní na tematické 

webové stránce anonymizovaně informace 

o podkladových úvěrech podle odst. 1 

písm. a), přičemž přihlédne k rozdílům 

mezi soukromými a veřejnými 

transakcemi, předpisům o ochraně údajů 

a oprávněným obavám týkajícím se 

soukromí a obchodního tajemství. Tato 

tematická webová stránka ponese název 

„Evropské datové úložiště pro 

sekuritizace“. Uhrazením nákladů na 

vytvoření a zachování Evropského 

datového úložiště pro sekuritizace pověří 

orgán ESMA původce nebo sponzora 

sekuritizace nebo sekuritizační jednotku 

pro speciální účel. 

 Orgán ESMA může tuto povinnost přenést 

na třetí stranu za předpokladu, že dotčená 

třetí strana dodržuje použitelné záruky 

týkající se vlastnictví údajů, přístupu 

k informacím a pravidel pro zadávání 

zakázek. 

 Evropské datové úložiště pro sekuritizace 

pravidelně zveřejňuje souhrnné údaje na 

úrovni odvětví týkající se podílů účasti na 

trhu, údaje o převodech rizika mezi 

finančními institucemi, včetně 

přeshraničních převodů rizika, a 

o jakémkoli dalším vývoji, o němž se lze 

domnívat, že vede k systémovým rizikům. 

 Evropské datové úložiště pro sekuritizace 
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se vytvoří do [do jednoho roku ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení] ve 

spolupráci s příslušnými orgány určenými 

podle článku 15 a na základě konzultací 

se zástupci odvětví. 

 Každá výměna či předání osobních údajů 

podle tohoto odstavce jsou prováděny 

v souladu s pravidly pro předávání 

osobních údajů stanovenými v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 (nařízení o ochraně osobních 

údajů); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel v souladu s odstavcem 2 zpřístupní 

informace podle odst. 1 písm. a) až h) 

držitelům sekuritizované pozice 

a příslušným orgánům uvedeným 

v článku 15 za použití komunikační 

služby, kterou za tímto účelem poskytne 

Evropské datové úložiště pro sekuritizace. 

  

 Evropské datové úložiště pro sekuritizace 

používá prostřednictvím svého 

komunikačního systému informační tok 

pro sběr a pravidelné zveřejňování 

souhrnných údajů na úrovni odvětví 

týkající se podílů účasti na trhu, údaje 

o převodech rizika mezi finančními 

institucemi, včetně přeshraničních 

převodů rizika, a o jakémkoli dalším 

vývoji, o němž se řídící organ Evropského 

datové úložiště pro sekuritizace může 

domnívat, že je důležitý pro dosažení 

účelu Evropského datového úložiště pro 
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sekuritizace, jak je definován v článku. 

Evropské datové úložiště pro sekuritizace 

bude také poskytovat kontrolovaný přístup 

k informacím o podkladových úvěrech 

uvedených v odst. 1 písm. a). Učiní tak za 

použití předem dohodnutých formátů 

a postupů zveřejňování s ohledem 

narozdíly mezi soukromými a veřejnými 

transakcemi, předpisy o ochraně údajů a 

oprávněné obavy týkající se soukromí a 

obchodního tajemství. Evropské datové 

úložiště pro sekuritizace pověří uhrazením 

nákladů na vytvoření a zachování svých 

operací na neziskovém základě původce 

nebo sponzora sekuritizace nebo 

sekuritizační jednotku pro speciální účel. 

Evropské datové úložiště pro sekuritizace 

bude dodržovat použitelné záruky týkající 

se vlastnictví údajů, přístupu 

k informacím a pravidel pro zadávání 

zakázek. 

 Řízení ESDR bude mít podobnou 

strukturu, jako byla použita pro fond 

celosvětových identifikačních kódů 

právnických osob (GLEIF). 

 Evropské datové úložiště pro sekuritizace 

se vytvoří současně v den použitelnosti 

tohoto nařízení ve spolupráci 

s příslušnými orgány určenými podle 

článku 15. 

 Každá výměna či předání osobních údajů 

podle tohoto odstavce jsou prováděny 

v souladu s pravidly pro předávání 

osobních údajů stanovenými v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (nařízení o ochraně osobních 

údajů)1a; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod vi a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 via) informace o procesu úvěrového 

bodování uplatněného v případě 

podkladových aktiv v sekuritizaci, o tom, 

zda původce, jde-li o úvěrovou instituci, 

používá pro výpočet úvěrových 

kapitálových požadavků standardizované 

přístupy IRB nebo AIRB, a historický 

vývoj nesplácených úvěrů, které původce 

uzavřel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – písm. ii 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) údajů o charakteristikách expozice, 

peněžních tocích, prvcích úvěrového 

posílení a podpory likvidity; 

ii) údajů o charakteristikách expozice, 

peněžních tocích, rozložení ztráty, prvcích 

úvěrového posílení a podpory likvidity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) čtvrtletní zprávy pro investory, 

nebo v případě obchodních cenných 

papírů zajištěných aktivy měsíční zprávy 

pro investory, obsahující: 

e) čtvrtletní zprávy pro investory 

obsahující: 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) veškeré podstatné relevantní údaje 

o úvěrové kvalitě a výkonnosti 

podkladových expozic; 

i) veškeré podstatné relevantní údaje 

o úvěrové kvalitě a výkonnosti 

podkladových expozic. V případě ABCP 

mohou být tyto údaje obecné, podle 

kategorií aktiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky ze sekuritizace, s výjimkou 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, a informace o tom, že případně 

nastala rozhodná událost, která má za 

následek změny v přednosti plateb nebo 

nahrazení jakékoli protistrany; 

ii) údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky ze sekuritizace a informace 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  291 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) informace o riziku ponechaném 

v souladu s článkem 4 a informace 

požadované podle odstavce 3. 

iii) informace o ponechaném riziku, 

včetně toho, kdo si ho ponechal a jak je 

ponecháno, v souladu s: 

 - článkem 4 v případě sekuritizace 

vydané v den nebo po dni vstupu 

v platnost nebo sekuritizace, na niž se 

vztahuje toto nařízení podle čl. 28 odst. 

4a; nebo 

 - jakýmikoliv příslušnými požadavky 

podle čl. 28 odst. 4b) v případě 

sekuritizace vydané před datem vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je to souladu s obecným záměrem poskytnout dřívější ochranu v přechodných ustanoveních, 

pokud jde o riziko zadržování. 

 

Pozměňovací návrh  292 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e – bod iii a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia) informace o investorech do 

sekuritizace včetně jejich země usazení, 

o odvětví a jejich konečném skutečném 

majiteli, objemu jejich investic a o tranši, 

jíž se sekuritizace týká; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod v – podbod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Informace uvedené v písmenech a) a e) se 

zpřístupní ve stejný okamžik každé čtvrtletí 

nejpozději jeden měsíc po dni splatnosti 

úroku. Ve vztahu k obchodním cenným 

papírům zajištěným aktivy se informace 

uvedené v písmenech a) a e) zpřístupní 

ve stejný okamžik každý měsíc nejpozději 

jeden měsíc po dni splatnosti úroku. 

Informace uvedené v písmenech a) a e) se 

zpřístupní ve stejný okamžik každé čtvrtletí 

nejpozději jeden měsíc po dni splatnosti 

úroku. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  294 

Michael Theurer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod v – podbod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje uvedené v písmenech f) a g) se 

zpřístupní neprodleně. 

Údaje uvedené v písmenech f) a g) se 

zpřístupní neprodleně. 

 Při plnění tohoto odstavce musí původce 

nebo sponzor sekuritizace nebo 

sekuritizační jednotka pro speciální účel 

splňovat vnitrostátní právní předpisy 

a právní předpisy Unie upravující 

ochranu důvěrnosti informací 

a zpracování osobních údajů, aby se 

předešlo možnému porušení těchto 

právních předpisů, jakož i porušení 

závazku důvěrnosti, pokud jde 

o informace o zákazníkovi, původním 

věřiteli nebo dlužníkovi, pokud takové 

důvěrné informace nejsou poskytovány 

anonymizovaně nebo souhrnně. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel může zejména v případě 

informací uvedených v písmenu b) 

poskytnout souhrn příslušné 
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dokumentace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být upřesněno, že banky musí splňovat vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy 

EU upravující ochranu důvěrnosti informačních zdrojů a osobních údajů. Kromě toho mohou 

být důvěrné údaje týkající se zákazníků, původních věřitelů nebo dlužníků zveřejněny pouze 

anonymizovaně nebo souhrnně. 

 

Pozměňovací návrh  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod v – podbod 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Původci a sponzoři by měli splňovat 

ustanovení tohoto článku v rozsahu 

přípustném s ohledem na příslušné 

vnitrostátní právní předpisy a právní 

předpisy Unie, které upravují zpracování 

osobních údajů a důvěrnost informací. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být upřesněno, že původci a sponzoři by neměli pro splnění požadavků na 

transparentnost dle tohoto nařízení překračovat rámec příslušných právních předpisů 

o ochraně údajů. 

 

Pozměňovací návrh  296 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. U veřejných sekuritizací se 

zveřejňují tyto informace: 

 a) informace o podkladových 

expozicích sekuritizace se čtvrtletní 

frekvencí; 

 b) v příslušných případech níže 

uvedené dokumenty včetně podrobného 

popisu priority plateb u sekuritizace: 

 i) konečný nabídkový dokument 

nebo prospekt spolu s doklady o uzavření 

transakce, vyjma právních posudků; 

 ii) u tradiční sekuritizace smlouvu 

o prodeji aktiv, smlouvu o postoupení, 

novaci nebo převodu a relevantní 

prohlášení o svěřenství; 

 iii) dohody o derivátech a zárukách 

a veškeré příslušné dokumenty týkající se 

ujednání o zajištění, pokud sekuritizované 

expozice zůstávají expozicemi původce; 

 iv) smlouvy o obsluze, náhradní 

obsluze, správě a řízení hotovosti; 

 v) svěřeneckou listinu, zajišťovací 

listinu, dohodu o zastoupení, smlouvu 

s bankou o vedení účtu, smlouvu 

o zaručené investici a smlouvu 

o podmínkách či o rámci hlavního trustu 

či o použití hlavních definic, nebo právní 

dokumentaci s rovnocennou právní 

hodnotou; 

 vi) relevantní dohody mezi věřiteli, 

dokumentaci derivátů, smlouvy 

o podřízených úvěrech, smlouvy o úvěrech 

pro začínající podniky a dohody 

o likviditním příslibu; 

 vii) jakoukoli další podkladovou 

dokumentaci nezbytnou pro pochopení 

dané transakce; 

 c) jestliže prospekt není vypracován 

v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2003/71/ES[1], 
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shrnutí transakce nebo přehled hlavních 

prvků sekuritizace, je-li to na místě, 

včetně: 

 i) údajů o struktuře transakce; 

 ii) údajů o charakteristikách 

expozice, peněžních tocích, prvcích 

úvěrového posílení a podpory likvidity; 

 iii) údajů o hlasovacích právech 

držitelů sekuritizační pozice a o jejich 

vztahu k jiným zajištěným věřitelům; 

 iv) seznamu všech rozhodných hodnot 

a událostí uvedených v dokumentech 

předložených v souladu s písmenem b), 

které by mohly mít významný dopad na 

výkonnost sekuritizačního nástroje; 

 v) strukturních diagramů 

obsahujících přehled transakce, 

peněžních toků a vlastnické struktury; 

 d) v případě JTS sekuritizací 

oznámení JTS podle čl. 14 odst. 1 tohoto 

nařízení; 

 e) čtvrtletní zprávy pro investory 

obsahující: 

 i) veškeré podstatné relevantní údaje 

o úvěrové kvalitě a výkonnosti 

podkladových expozic; 

 ii) údaje o peněžních tocích 

generovaných podkladovými expozicemi 

a závazky ze sekuritizace a informace 

o tom, že případně nastala rozhodná 

událost, která má za následek změny 

v přednosti plateb nebo nahrazení jakékoli 

protistrany; 

 iii) informace o riziku ponechaném 

v souladu s článkem 4 a informace 

požadované podle odstavce 3; 

 f) je-li to na místě, informace podle 

článku 17 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014[2] 

o obchodování zasvěcených osob 

a manipulaci s trhem; 

 g) pokud se písmeno f) nepoužije, 

jakoukoli významnou událost, jako je: 
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 i) závažné porušení povinností 

stanovených v dokumentech 

poskytovaných podle písmene b), včetně 

jakéhokoli nápravného prostředku, 

zproštění povinnosti nebo souhlasu 

následně poskytnutých v souvislosti 

s takovým porušením; 

 ii) změna strukturálních rysů, které 

mohou významně ovlivnit výkonnost 

sekuritizace; 

 iii) významná změna rizikových 

charakteristik sekuritizace nebo 

podkladových expozic; 

 iv) v případě JTS sekuritizací, pokud 

daná sekuritizace přestane splňovat 

požadavky JTS nebo pokud příslušné 

orgány přijaly nápravná nebo správní 

opatření; 

 v) jakákoli podstatná změna 

transakčních dokumentů. 

 [1] Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 

2003 o prospektu, který má být zveřejněn 

při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 

papírů k obchodování, a o změně 

směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 

31.12.2003, s. 64). 

 [2] Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 

2014 o zneužívání trhu (nařízení 

o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2003/6/ES a směrnic Komise 

2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES 

(Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Původce nebo sponzor sekuritizace 

nebo sekuritizační jednotka pro speciální 

účel bude toto ustanovení splňovat pouze 

v rozsahu přípustném s ohledem na 

příslušné vnitrostátní právní předpisy 

a právní předpisy Unie, které upravují 

ochranu důvěrnosti informací 

a zpracování osobních údajů a zásady 

bankovního tajemství, aby se předešlo 

možnému porušení těchto právních 

předpisů, jakož i porušení závazku 

důvěrnosti, pokud jde o informace 

o zákazníkovi, původním věřiteli nebo 

dlužníkovi, pokud takové důvěrné 

informace nejsou poskytovány 

anonymizovaně nebo souhrnně. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel může zejména v případě 

informací uvedených v písmenu b) 

poskytnout souhrn příslušné 

dokumentace. Příslušné orgány uvedené 

v článku 15 mohou o poskytnutí těchto 

důvěrných informací požádat, aby mohly 

plnit své povinnosti podle tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Pozměňovací návrh  298 

Neena Gill 
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Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel mezi sebou určí 

jeden subjekt, který bude plnit informační 

požadavky podle odstavce 1. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel zajistí, aby informace byly 

držiteli sekuritizační pozice a příslušným 

orgánům dostupné bezplatně, včas 

a srozumitelně. Subjekt určený k splnění 

požadavků podle odstavce 1 informace 

zpřístupní prostřednictvím internetových 

stránek, které: 

2. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel mezi sebou určí 

jeden subjekt, který bude plnit informační 

požadavky podle odstavce 1 a odstavce 1a. 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel zajistí, aby informace 

byly do Evropského datového úložiště pro 

sekuritizace a příslušným orgánům sděleny 

bezplatně, včas a srozumitelně.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel mezi sebou 

určí jeden subjekt, který bude plnit 

informační požadavky podle odstavce 1. 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel zajistí, aby informace 

byly držiteli sekuritizační pozice 

a příslušným orgánům dostupné bezplatně, 

včas a srozumitelně. Subjekt určený 

k splnění požadavků podle odstavce 1 

informace zpřístupní prostřednictvím 

internetových stránek, které: 

2. Původce a sponzor mezi sebou určí 

jeden subjekt, který bude plnit informační 

požadavky podle odstavce 1. Původce 

a sponzor zajistí, aby informace byly 

držiteli sekuritizační pozice a příslušným 

orgánům dostupné bezplatně, včas 

a srozumitelně. Subjekt určený k splnění 

požadavků podle odstavce 1 informace 

zpřístupní prostřednictvím internetových 

stránek, které: 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 
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peněžního toku, který vytváří aktiva, směrem k držitelům kapitálu a dluhů. Nemá to žádný vliv 

na nastavení nebo řízení samotné sekuritizace nebo na nezávislé znalosti o výkonnosti 

podkladových aktiv. 

 

Pozměňovací návrh  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. ESMA v úzké spolupráci s orgány 

EBA a EIOPA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících: 

3. Evropská centrální banka (ECB) 

zajišťuje a kontroluje, že ESMA v úzké 

spolupráci s orgány EBA a EIOPA 

vypracuje návrhy regulačních technických 

norem upřesňujících 

: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace, které by původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel měli poskytnout, aby splnili 

své povinnosti podle odst. 1 písm. a) a d), 

a jejich prezentaci prostřednictvím 

standardizovaných vzorů; 

a) informace, které původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

poskytnou, aby splnili své povinnosti podle 

odst. 1 písm. a) a e), a jejich prezentaci 

prostřednictvím standardizovaných vzorů 

s přihlédnutím k užitečnosti informací pro 

držitele sekuritizované pozice, k tomu, zda 

je sekuritizační pozice krátkodobé povahy, 

a v případě transakce ABCP, zda je plně 

podporována sponzorem; 

Or. en 
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Odůvodnění 

ESMA, EBA a EIOPA vezme při sestavování regulačních technických norem v úvahu 

užitečnost těchto informací pro držitele sekuritizované pozice a v případě transakci ABCP to, 

zda je plně podporována sponzorem. 

 

Pozměňovací návrh  302 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace, které by původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel měli poskytnout, aby splnili 

své povinnosti podle odst. 1 písm. a) a d), 

a jejich prezentaci prostřednictvím 

standardizovaných vzorů; 

a) informace, které by původce, 

sponzor nebo sekuritizační jednotka pro 

speciální účel měli poskytnout, aby splnili 

své povinnosti podle odst. 1 písm. a) a d), 

a jejich prezentaci prostřednictvím 

standardizovaných vzorů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace, které by původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel měli poskytnout, aby splnili 

své povinnosti podle odst. 1 písm. a) a d), 

a jejich prezentaci prostřednictvím 

standardizovaných vzorů; 

a) informace, které by původce 

a sponzor měli poskytnout, aby splnili své 

povinnosti podle odst. 1 písm. a) a d), 

a jejich prezentaci prostřednictvím 

standardizovaných vzorů; 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 
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peněžního toku, který vytváří aktiva, směrem k držitelům kapitálu a dluhů. Nemá to žádný vliv 

na nastavení nebo řízení samotné sekuritizace nebo na nezávislé znalosti o výkonnosti 

podkladových aktiv. 

 

Pozměňovací návrh  304 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) požadavky, které mají splnit 

internetové stránky uvedené v odstavci 2, 

na nichž musí být dané informace 

dostupné držitelům sekuritizovaných 

pozic, zejména s ohledem na: 

b) požadavky, které má z hlediska 

minimálních komunikačních služeb, 

sběru dat a zveřejňování splnit Evropské 

datové úložiště pro sekuritizace uvedené 

v odstavcích 1 a 2 za účelem podpory 

držitele sekuritizovaných pozic, zejména 

s ohledem na zajištění snadného přístupu 

k datům a informacím. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Článek 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Původci, sponzoři a původní věřitelé 

uplatňují na expozice, které podléhají 

sekuritizaci, stejná řádná a jasně 

vymezená kritéria, jako na expozice, které 

sekuritizaci nepodléhají. Za tímto účelem 

se použijí stejné jasně stanovené postupy 

pro schvalování a případně změnu, 

obnovení a refinancování úvěrů. 

Podkladové expozice vznikají v souladu 

s kritérii řádného a obezřetného 

poskytování úvěrů, jak je požadováno 

podle článku 79 směrnice 2013/36/EU. 

Požadavek 3. věty lze splnit pomocí 
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interního ratingu nebo postupu bodového 

hodnocení, který používá původce na 

podporu procesu poskytování úvěrů 

a který je pravidelně ověřován. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je běžné, že původci používají interní rating a postup bodového hodnocení za účelem 

posouzení úvěruschopnosti zákazníků nebo úvěrové kvality smluv v maloobchodním odvětví. 

Kritéria řádného a obezřetného poskytování úvěrů pro sekuritizaci expozic již požaduje čl. 

243 odst. 2 písm. a) v nařízení CRR-D. Mají-li tato kritéria platit pro všechny sekuritizace bez 

ohledu na jejich status JTS, měl by být článek 5a sladěn se zněním CRR-D. To by ulehčilo 

výklad a přispělo ke snížení právní nejistoty. 

 

Pozměňovací návrh  306 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Článek 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Rovnocennost třetích zemí 

 Pro účely tohoto nařízení se povinnost 

původců nebo původních věřitelů, kteří 

jsou usazeni ve třetí zemi, dodržet články 

3 a 4 považuje za splněnou, pokud 

původci nebo původní věřitelé splňují 

právní rámec této třetí země vztahující se 

na sekuritizaci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Měla by existovat obecná povinnost poskytovat informace o sekuritizaci bez konkrétního 

požadavku používat formát EU, aby se investorům umožnilo dál nakupovat sekuritizace mimo 

EU. Sekuritizace mimo EU by měly podléhat posouzení ze strany institucionálních investorů, 

jež by mělo usilovat o rovnocennost výsledku z hlediska dodržování norem ochrany investorů 

u sekuritizovaných nástrojů jak v EU, tak mimo ni 
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Pozměňovací návrh  307 

Burkhard Balz 

 

Návrh nařízení 

Článek 5 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Kritéria poskytování úvěrů 

 1. Původci, sponzoři a původní 

věřitelé uplatňují na expozice, které 

podléhají sekuritizaci, stejná řádná 

a jasně vymezená kritéria jako na 

expozice, které sekuritizaci nepodléhají. 

Za tímto účelem se použijí stejné jasně 

stanovené postupy pro schvalování 

a případně změnu, obnovení 

a refinancování úvěrů. Původci, sponzoři 

a původní věřitelé mají zavedeny účinné 

systémy uplatňování těchto kritérií 

a postupů, aby se zajistilo, že se udělování 

úvěrů bude opírat o důkladné posouzení 

úvěruschopnosti dlužníka při patřičném 

zohlednění faktorů důležitých pro ověření 

vyhlídek ohledně toho, zda bude dlužník 

plnit své závazky vyplývající ze smlouvy 

o úvěru. 

 2. Pokud původce na vlastní účet 

nakupuje expozice od třetí strany a poté je 

sekuritizuje, pak původce ověří, zda 

subjekt, který byl přímo nebo nepřímo 

subjektem původní smlouvy zakládající 

závazky nebo potenciální závazky, které 

mají být sekuritizovány, splňuje 

požadavky v souladu s prvním odstavcem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Článek 5 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5b 

 Kritéria poskytování úvěrů 

 1. Původci, sponzoři a původní 

věřitelé uplatňují na expozice, které 

podléhají sekuritizaci, stejná řádná 

a jasně vymezená kritéria jako na 

expozice, které sekuritizaci nepodléhají. 

Za tímto účelem se použijí stejné jasně 

stanovené postupy pro schvalování 

a případně změnu, obnovení 

a refinancování úvěrů. Původci, sponzoři 

a původní věřitelé mají zavedeny účinné 

systémy uplatňování těchto kritérií 

a postupů, aby se zajistilo, že se udělování 

úvěrů bude opírat o důkladné posouzení 

úvěruschopnosti dlužníka při patřičném 

zohlednění faktorů důležitých pro ověření 

vyhlídek ohledně toho, zda bude dlužník 

plnit své závazky vyplývající ze smlouvy 

o úvěru. 

 2. Pokud původce na vlastní účet 

nakupuje expozice od třetí strany a poté je 

sekuritizuje, pak původce ověří, zda 

subjekt, který byl přímo nebo nepřímo 

subjektem původní smlouvy zakládající 

závazky nebo potenciální závazky, které 

mají být sekuritizovány, splňuje 

požadavky v souladu s prvním odstavcem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zlepšuje celkovou kvalitu sekuritizace a dohledu 

 

Pozměňovací návrh  309 

Jakob von Weizsäcker 
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Návrh nařízení 

Článek 5 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Zákaz sekuritizace 

 Podkladové expozice použité v sekuritizaci 

nezahrnují sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel používají pro své 

sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1. 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotky pro speciální účel používají pro 

své sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1 a svěřenský správce 

sekuritizační jednotky pro speciální účel: 

 a. je právnická osoba se sídlem 

v členském státě EU; 

 b. je nezávislý na sponzorovi 

a původci nebo zřídil organizaci 

a postupy, které zajistí zabránění střetu 

zájmů a nepřípustnému vlivu na sponzora 

a původce; 

 c. získal schválení od příslušného 

orgánu, který posuzuje, zda má svěřenský 

správce pravomoc, zejména pokud jde 

o zdroje a odborné znalosti, k plnění 

povinností podle odstavce 2; a 

 d. je zodpovědný za řízení 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 
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a provádí kontroly uvedené v odstavci 2. 

 2. Svěřenský správce sekuritizační 

jednotky pro speciální účel provádí 

jménem investorů následující kontroly: 

 a. nezávislé ověření vzorku 

podkladových expozic před emisí cenných 

papírů vzniklých sekuritizací, včetně 

ověření toho, že údaje poskytnuté ve 

vztahu k podkladovým expozicím jsou 

přesné, s 95% mírou spolehlivosti; 

 b. kontrola způsobilosti aktiv během 

strukturování nástroje a průběžně dál; 

 c. sledování úvěrové kvality 

a hodnoty podkladových expozic 

a případně upozornění na zhoršení na 

předem stanovenou prahovou hodnotu 

nebo i pod její úroveň; 

 d. průběžné ověřování peněžních 

hrazených z aktiv a kaskádových 

investičních plateb; 

 e. přijetí veškerých přiměřených 

opatření k zabránění střetům zájmů, 

a pokud se takovým střetům nelze 

vyhnout, rozpoznání, řízení a sledování, 

případně oznámení těchto střetů zájmů 

s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím 

způsobem ovlivnily zájmy investorů; 

 f. řízení rizik včetně provozních, 

pokud nejsou výslovně uvedeny 

v dokumentaci nástroje (například 

nahrazení některého subjektu struktury), 

nebo rizik souvisejících s měnícím se 

rizikem podkladových aktiv; a 

 g. ověření, zda se sekuritizace splňuje 

všechny požadavky oddílu 1 nebo oddílu 2 

této kapitoly nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Sander Loones 
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Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel používají pro své 

sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel mohou pro své 

sekuritizace používat označení „JTS“ nebo 

„jednoduchá, transparentní 

a standardizovaná“ nebo označení, které 

na tyto pojmy přímo nebo nepřímo 

odkazuje, pouze pokud: 

 

 a) sekuritizace splňuje veškeré 

požadavky oddílu 1 nebo oddílu 2 této 

kapitoly a pokud podali orgánu ESMA 

oznámení podle čl. 14 odst. 1; a 

 b) příslušná sekuritizace je zařazena 

do seznamu uvedeného v čl. 14 odst. 4. 

 Jsou-li splněny body a) a b), je 

sekuritizace považována za JTS 

sekuritizaci. 

 Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel zapojení do sekuritizace 

považované za JTS musí být usazeni v 

Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel používají pro své 

sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotky pro speciální účel používají pro 

své sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 
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sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1. 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1 a výše uvedené 

požadavky posoudila třetí osoba 

s povolením od orgánu ESMA. 

 2. ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících podmínky, které musí třetí 

strana splnit, aby získala povolení 

posuzovat kritéria stanovená v článcích 7 

až 10 nebo článcích 11 až 13. ESMA 

předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do 6 měsíců 

ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci postupem 

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel používají pro své 

sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1. 

Původci a sponzoři používají pro své 

sekuritizace označení „JTS“ nebo 

označení, které na tyto pojmy přímo nebo 

nepřímo odkazuje, pouze pokud daná 

sekuritizace splňuje veškeré požadavky 

oddílu 1 nebo oddílu 2 tohoto nařízení 

a pokud podali orgánu ESMA oznámení 

podle čl. 14 odst. 1. 

Or. en 



 

AM\1101631CS.doc 137/139 PE587.495v01-00 

 CS 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 

peněžního toku, který vytváří aktiva, směrem k držitelům kapitálu a dluhů. Nemá to žádný vliv 

na nastavení nebo řízení samotné sekuritizace nebo na nezávislé znalosti o výkonnosti 

podkladových aktiv. 

 

Pozměňovací návrh  314 

Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Správcovská společnost 

s povolením příslušného orgánu jejího 

domovského členského státu vykonává 

pro sekuritizační jednotku pro speciální 

účel „JTS“ tyto funkce: 

 a) řízení rizik sekuritizační jednotky 

pro speciální účel; 

 b) kontrola dodržování podmínek 

JTS; 

 c) řízení střetu zájmů; 

 d) provádění administrativních 

funkcí: právní a účetní služby pro 

sekuritizační jednotku pro speciální účel; 

dotazy zákazníků; oceňování 

a stanovování cen; sledování dodržování 

právních předpisů; rozdělování příjmů 

(rozložení plateb); smluvní vyrovnání; 

kontrola způsobilosti aktiv; vedení 

evidence. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Sylvie Goulard 
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Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Aniž jsou dotčeny ostatní obecně 

platné podmínky stanovené vnitrostátními 

právními předpisy, vydají příslušné 

orgány správcovské společnosti povolení, 

pouze pokud jsou splněny tyto podmínky: 

 a) osoby, které skutečně řídí činnost 

správcovské společnosti, mají dostatečně 

dobrou pověst a postačující zkušenosti; 

 b) k žádosti o povolení je přiložen 

plán obchodních činností, který mimo jiné 

stanoví organizační strukturu správcovské 

společnosti; a  

 c) jak správní ústředí, tak i sídlo 

správcovské společnosti se nacházejí ve 

stejném členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. ESMA vypracuje návrh 

regulačních technických norem, které 

specifikují úlohu a podmínky povolení 

správcovské společnosti. ESMA předloží 

tyto návrhy regulačních technických 

norem Komisi do [6 months after the 

entry into force of this Regulation]. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci postupem 

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 



 

AM\1101631CS.doc 139/139 PE587.495v01-00 

 CS 

 

 


