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Poprawka  109 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

-

 Poprawka 

 Parlament Europejski odrzuca wniosek 

Komisji. 

Or. pt 

 

Uzasadnienie 

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 

. 

Poprawka  110 

 Notis Marias 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Sekurytyzacja obejmuje transakcje, 

które umożliwiają kredytodawcy – 

zazwyczaj instytucji kredytowej – 

refinansowanie pakietu pożyczek lub 

ekspozycji, takich jak pożyczki na 

nieruchomości, leasing samochodów, 

(1) Sekurytyzacja obejmuje transakcje, 

które umożliwiają kredytodawcy – 

zazwyczaj instytucji kredytowej – 

refinansowanie pakietu pożyczek lub 

ekspozycji, takich jak pożyczki na 

nieruchomości, leasing samochodów, 
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kredyty konsumenckie czy karty 

kredytowe, poprzez przekształcenie ich 

w zbywalne papiery wartościowe. 

Kredytodawca grupuje i przekształca swój 

portfel pożyczek oraz organizuje je według 

różnych kategorii ryzyka dla różnych 

inwestorów, tym samym dając inwestorom 

dostęp do inwestycji w pożyczki i inne 

ekspozycje, do jakich normalnie nie 

mieliby bezpośredniego dostępu. Dochody 

inwestorów wynikają z przepływów 

pieniężnych w ramach pożyczki bazowej. 

kredyty konsumenckie czy karty 

kredytowe, poprzez przekształcenie ich 

w zbywalne papiery wartościowe. 

Kredytodawca grupuje i przekształca swój 

portfel pożyczek oraz organizuje je według 

różnych kategorii ryzyka dla różnych 

inwestorów, tym samym dając inwestorom 

dostęp do inwestycji w pożyczki i inne 

ekspozycje, do jakich normalnie nie 

mieliby bezpośredniego dostępu. Dochody 

inwestorów wynikają z przepływów 

pieniężnych w ramach pożyczki bazowej. 

Jednocześnie kredytodawca wzmacnia 

swoją płynność za pomocą procedury 

sekurytyzacji. 

Or. el 

 

Poprawka  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W planie inwestycyjnym dla 

Europy przedstawionym w dniu 26 

listopada 2014 r. Komisja ogłosiła swój 

zamiar ożywienia rynków sekurytyzacji 

wysokiej jakości, bez powtarzania błędów 

popełnionych przed kryzysem finansowym 

z 2008 r. Rozwój rynku prostych, 

przejrzystych i standardowych 

sekurytyzacji stanowi istotny element unii 

rynków kapitałowych i przyczynia się do 

realizacji priorytetowego celu Komisji, 

jakim jest wspieranie tworzenia miejsc 

pracy i powrót na ścieżkę 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  112 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W planie inwestycyjnym dla 

Europy przedstawionym w dniu 26 

listopada 2014 r. Komisja ogłosiła swój 

zamiar ożywienia rynków sekurytyzacji 

wysokiej jakości, bez powtarzania błędów 

popełnionych przed kryzysem finansowym 

z 2008 r. Rozwój rynku prostych, 

przejrzystych i standardowych 

sekurytyzacji stanowi istotny element unii 

rynków kapitałowych i przyczynia się do 

realizacji priorytetowego celu Komisji, 

jakim jest wspieranie tworzenia miejsc 

pracy i powrót na ścieżkę 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

(2) W planie inwestycyjnym dla 

Europy przedstawionym w dniu 26 

listopada 2014 r. Komisja ogłosiła swój 

zamiar ożywienia rynków sekurytyzacji 

wysokiej jakości, bez powtarzania błędów 

popełnionych przed kryzysem finansowym 

z 2008 r. Rozwój rynku prostych, 

przejrzystych i standardowych 

sekurytyzacji stanowi istotny element unii 

rynków kapitałowych i musi przyczyniać 

się do wspierania tworzenia miejsc pracy i 

powrotu na ścieżkę zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego. 

Or. el 

 

Poprawka  113 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W planie inwestycyjnym dla 

Europy przedstawionym w dniu 26 

listopada 2014 r. Komisja ogłosiła swój 

zamiar ożywienia rynków sekurytyzacji 

wysokiej jakości, bez powtarzania błędów 

popełnionych przed kryzysem finansowym 

z 2008 r. Rozwój rynku prostych, 

przejrzystych i standardowych 

sekurytyzacji stanowi istotny element unii 

rynków kapitałowych i przyczynia się do 

realizacji priorytetowego celu Komisji, 

jakim jest wspieranie tworzenia miejsc 

pracy i powrót na ścieżkę 

(2) W planie inwestycyjnym dla 

Europy przedstawionym w dniu 26 

listopada 2014 r. Komisja ogłosiła swój 

zamiar ożywienia rynków sekurytyzacji 

wysokiej jakości, bez powtarzania błędów 

popełnionych przed kryzysem finansowym 

z 2008 r. Rozwój rynku prostych, 

przejrzystych i standardowych 

sekurytyzacji stanowi istotny element unii 

rynków kapitałowych. 
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zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie ma dowodów na to, że obecne słabe wyniki gospodarcze można poprawić za pomocą 

działań dotyczących strony podażowej, a wiele dowodów wskazuje, że można je poprawić za 

pomocą bardziej światłych zachęt fiskalnych. Nie powinno się wykorzystywać braku 

możliwości działania UE w sposób skoordynowany na rzecz pobudzania gospodarki realnej 

jako usprawiedliwienia dla stymulowania i tak już rozdętej gospodarki wirtualnej. 

 

Poprawka  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia Europejska nie zamierza 

osłabić ram prawnych wprowadzonych po 

kryzysie finansowym w celu zmniejszenia 

ryzyka związanego z bardzo 

skomplikowanymi, nieprzejrzystymi i 

ryzykownymi sekurytyzacjami. Konieczne 

jest zapewnienie, by przyjęto przepisy, 

które lepiej odróżnią proste, przejrzyste i 

standardowe produkty od 

skomplikowanych, nieprzejrzystych i 

ryzykownych instrumentów, i stworzenie 

ram ostrożnościowych w większym 

stopniu uwzględniających ryzyko. 

(3) Unia Europejska musi wzmocnić 

ramy prawne wprowadzone po kryzysie 

finansowym w celu zmniejszenia ryzyka 

związanego z bardzo skomplikowanymi, 

nieprzejrzystymi i ryzykownymi 

sekurytyzacjami. Konieczne jest 

zapewnienie, by przyjęto przepisy 

umożliwiające stworzenie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko; równie 

konieczne jest wprowadzenie zakazu 

resekurytyzacji i wyłączenie z zakresu 

niniejszego rozporządzenia sekurytyzacji 

syntetycznych. 

Or. it 

 

Poprawka  115 

Notis Marias 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia Europejska nie zamierza 

osłabić ram prawnych wprowadzonych po 

kryzysie finansowym w celu zmniejszenia 

ryzyka związanego z bardzo 

skomplikowanymi, nieprzejrzystymi i 

ryzykownymi sekurytyzacjami. Konieczne 

jest zapewnienie, by przyjęto przepisy, 

które lepiej odróżnią proste, przejrzyste i 

standardowe produkty od 

skomplikowanych, nieprzejrzystych i 

ryzykownych instrumentów, i stworzenie 

ram ostrożnościowych w większym 

stopniu uwzględniających ryzyko. 

(3) Unia Europejska nie zamierza 

osłabić ram prawnych wprowadzonych po 

kryzysie finansowym w celu zmniejszenia 

ryzyka związanego z bardzo 

skomplikowanymi, nieprzejrzystymi i 

ryzykownymi sekurytyzacjami. Konieczne 

jest zapewnienie, by przyjęto przepisy, 

które lepiej odróżnią proste, przejrzyste i 

standardowe produkty od 

skomplikowanych, nieprzejrzystych i 

ryzykownych instrumentów finansowych, i 

stworzenie ram ostrożnościowych w 

większym stopniu uwzględniających 

ryzyko. 

Or. el 

 

Poprawka  116 

Antonio Tajani 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia Europejska nie zamierza 

osłabić ram prawnych wprowadzonych po 

kryzysie finansowym w celu zmniejszenia 

ryzyka związanego z bardzo 

skomplikowanymi, nieprzejrzystymi i 

ryzykownymi sekurytyzacjami. Konieczne 

jest zapewnienie, by przyjęto przepisy, 

które lepiej odróżnią proste, przejrzyste i 

standardowe produkty od 

skomplikowanych, nieprzejrzystych i 

ryzykownych instrumentów, i stworzenie 

ram ostrożnościowych w większym 

stopniu uwzględniających ryzyko. 

(3) Unia Europejska zamierza 

wzmocnić ramy prawne wprowadzone po 

kryzysie finansowym w celu zmniejszenia 

ryzyka związanego z bardzo 

skomplikowanymi, nieprzejrzystymi i 

ryzykownymi sekurytyzacjami. Konieczne 

jest zapewnienie, by przyjęto przepisy, 

które lepiej odróżnią proste, przejrzyste i 

standardowe produkty od 

skomplikowanych, nieprzejrzystych i 

ryzykownych instrumentów, i stworzenie 

ram ostrożnościowych w większym 

stopniu uwzględniających ryzyko. 

Or. en 
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Poprawka  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, sekurytyzacja może poprawić 

wydajność systemu finansowego oraz 

zapewnić dodatkowe możliwości 

inwestycyjne. Sekurytyzacja może 

stworzyć pomost między instytucjami 

kredytowymi a rynkami kapitałowymi z 

pośrednią korzyścią dla przedsiębiorstw i 

obywateli (np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

(4) Należy przypomnieć, że w latach 

poprzedzających kryzys finansowy z 

2008 r. nadmierne i nierozważne 

wykorzystywanie papierów 

sekurytyzacyjnych zmieniło model 

biznesowy banków, sprzyjając zjawisku 

dźwigni finansowej, które umożliwiło 

bankom osiąganie w krótkim czasie 

wysokich zysków, co jednak wiązało się z 

ryzykiem znacznych strat: były to 

przesłanki wybuchu kryzysu finansowego 

z 2008 r., który rozpoczął się od 

gospodarki amerykańskiej, a następnie 

rozprzestrzenił się na pozostałe. 

Or. it 

 

Poprawka  118 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał dla 

zróżnicowania źródeł finansowania i 

(4) Sekurytyzacja o solidnej strukturze 

stanowi kanał dla zróżnicowania źródeł 

finansowania i szerszego podziału ryzyka 

w systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 
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bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących. 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 
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(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

Sekurytyzacja może też pozwolić 

poszczególnym instytucjom kredytowym 

na zmniejszenie sztywności bilansów, 

lepsze zarządzanie koncentracją ryzyka w 

portfelu i stworzenie prostszych 

długoterminowych instrumentów 

finansowych dla inwestorów. Możliwości 

te mogą wspólnie poprawić elastyczność 

sektora finansowego i zachęcić do 

szerszego inwestowania w długim terminie 

w gospodarkę realną. Jednocześnie 

sekurytyzacja może zwiększyć ryzyko 

coraz ściślejszych wzajemnych powiązań i 

nadmiernej dźwigni. Posiada również 

potencjał, aby zachęcić do 

krótkoterminowych inwestycji 

spekulacyjnych i do arbitrażu 

regulacyjnego. Dlatego w niniejszym 

rozporządzeniu zachęca się właściwe 

organy do ścisłego monitorowania udziału 

instytucji finansowych w rynku. 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych i wspiera poprawę 

finansowania gospodarki. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 
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biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

Or. el 

 

Poprawka  121 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki. Ogólnie rzecz 

biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

(4) Sekurytyzacja jest ważnym 

elementem dobrze funkcjonujących 

rynków finansowych. Sekurytyzacja o 

solidnej strukturze stanowi ważny kanał 

dla zróżnicowania źródeł finansowania i 

bardziej wydajnego podziału ryzyka w 

systemie finansowym UE. Pozwala na 

szerszy rozkład ryzyka w sektorze 

finansowym i może przyczynić się do 

uwolnienia bilansów jednostek 

inicjujących, aby umożliwić dalsze 

kredytowania gospodarki realnej. Ogólnie 

rzecz biorąc, może to poprawić wydajność 

systemu finansowego i stworzyć 

dodatkowe możliwości inwestycyjne. 

Sekurytyzacja może stworzyć pomost 

między instytucjami kredytowymi a 

rynkami kapitałowymi z pośrednią 

korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli 

(np. poprzez tańsze pożyczki i 

finansowanie przedsiębiorstw, kredyty na 

nieruchomości i karty kredytowe). 

Or. es 
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Poprawka  122 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 

sekurytyzacji zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego. 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 

sekurytyzacji, a także sekurytyzacji 

obejmujących i wspierających projekty, 

które przyczyniają się do osiągnięcia 

celów porozumienia COP 21 konferencji 

klimatycznej ONZ („zrównoważone 

STS”), zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 
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sekurytyzacji zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego. 

sekurytyzacji zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego, podczas gdy ważne jest 

zagwarantowanie istnienia jednolitego 

unijnego rynku STS, tak aby ułatwić 

transakcje transgraniczne. 

Or. es 

 

Poprawka  124 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 

sekurytyzacji zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego. 

(5) Ustanowienie ram 

ostrożnościowych w większym stopniu 

uwzględniających ryzyko dla prostych, 

przejrzystych i standardowych (STS) 

sekurytyzacji zobowiązuje UE do jasnego 

zdefiniowania sekurytyzacji STS, gdyż w 

przeciwnym razie banki i firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby stosować ramy 

regulacyjne w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko do różnych 

rodzajów sekurytyzacji w różnych 

państwach członkowskich, co 

doprowadziłoby do nierównych warunków 

konkurencji i arbitrażu regulacyjnego. 

Mogłoby to prowadzić do nierównych 

warunków konkurencji i arbitrażu 

regulacyjnego. W przeciwnym razie wiele 

sekurytyzacji nie uwzględniałoby ryzyka w 

wystarczającym stopniu z powodu braku 

odpowiednich czynników ryzyka w 
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różnych podejściach do ważenia ryzyka. 

Or. el 

 

Poprawka  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy określić, zgodnie z 

istniejącymi definicjami zawartymi w 

unijnych przepisach sektorowych, definicje 

wszystkich kluczowych pojęć 

sekurytyzacji. W szczególności niezbędna 

jest precyzyjna i kompleksowa definicja 

sekurytyzacji uwzględniająca wszelkie 

transakcje lub programy, w wyniku 

których ryzyko kredytowe związane z 

ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega 

podziałowi na transze. Ekspozycji, która 

stwarza bezpośrednie zobowiązanie z 

tytułu zapłaty w odniesieniu do transakcji 

lub programu wykorzystywanych w celu 

finansowania aktywów rzeczowych lub 

operowania nimi, nie należy uznawać za 

ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, nawet 

jeśli w ramach danej transakcji lub 

programu istnieją zobowiązania z tytułu 

zapłaty o różnym stopniu 

uprzywilejowania. 

(6) Należy określić, zgodnie z 

istniejącymi definicjami zawartymi w 

unijnych przepisach sektorowych, definicje 

wszystkich kluczowych pojęć 

sekurytyzacji. W szczególności niezbędna 

jest precyzyjna i kompleksowa definicja 

sekurytyzacji uwzględniająca wszelkie 

transakcje lub programy, w których 

płatności w ramach transakcji lub 

programu zależą od wyników ekspozycji 

lub puli ekspozycji. Ekonomiczne 

przeniesienie ekspozycji objętych 

sekurytyzacją powinno być osiągane w 

drodze przeniesienia własności 

sekurytyzowanych ekspozycji z jednostki 

inicjującej do SSPE lub poprzez 

subpartycypację SSPE. Ekspozycji, która 

stwarza bezpośrednie zobowiązanie z 

tytułu zapłaty w odniesieniu do transakcji 

lub programu wykorzystywanych w celu 

finansowania aktywów rzeczowych lub 

operowania nimi, nie należy uznawać za 

ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, nawet 

jeśli w ramach danej transakcji lub 

programu istnieją zobowiązania z tytułu 

zapłaty o różnym stopniu 

uprzywilejowania. 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy określić, zgodnie z 

istniejącymi definicjami zawartymi w 

unijnych przepisach sektorowych, definicje 

wszystkich kluczowych pojęć 

sekurytyzacji. W szczególności niezbędna 

jest precyzyjna i kompleksowa definicja 

sekurytyzacji uwzględniająca wszelkie 

transakcje lub programy, w wyniku 

których ryzyko kredytowe związane z 

ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega 

podziałowi na transze. Ekspozycji, która 

stwarza bezpośrednie zobowiązanie z 

tytułu zapłaty w odniesieniu do transakcji 

lub programu wykorzystywanych w celu 

finansowania aktywów rzeczowych lub 

operowania nimi, nie należy uznawać za 

ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, nawet 

jeśli w ramach danej transakcji lub 

programu istnieją zobowiązania z tytułu 

zapłaty o różnym stopniu 

uprzywilejowania. 

(6) Należy określić, zgodnie z 

istniejącymi definicjami zawartymi w 

unijnych przepisach sektorowych, definicje 

wszystkich kluczowych pojęć 

sekurytyzacji. W szczególności niezbędna 

jest precyzyjna i kompleksowa definicja 

sekurytyzacji uwzględniająca wszelkie 

transakcje lub programy. Ekspozycji, która 

stwarza bezpośrednie zobowiązanie z 

tytułu zapłaty w odniesieniu do transakcji 

lub programu wykorzystywanych w celu 

finansowania aktywów rzeczowych lub 

operowania nimi, nie należy uznawać za 

ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, nawet 

jeśli w ramach danej transakcji lub 

programu istnieją zobowiązania z tytułu 

zapłaty o różnym stopniu 

uprzywilejowania. 

Or. it 

 

Poprawka  127 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Jednostka sponsorująca powinna 

mieć możliwość przekazania zadań 

jednostce obsługującej, ale nadal powinna 

być odpowiedzialna za wykonywanie 

wszystkich swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Poprawka  128 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Zarówno na szczeblu 

międzynarodowym, jak i europejskim 

wiele już zrobiono, aby określić, czym jest 

sekurytyzacja STS, a w rozporządzeniach 

delegowanych Komisji (UE) 2015/6122 i 

(UE) 2015/3523 ustanowiono kryteria 

prostej, przejrzystej i standardowej 

sekurytyzacji do szczególnych celów, do 

których stosuje się podejście 

ostrożnościowe w większym stopniu 

uwzględniające ryzyko. 

(7) Zarówno na szczeblu 

międzynarodowym, jak i europejskim 

należy więcej zrobić, aby określić, czym 

jest sekurytyzacja STS, tak jak w 

rozporządzeniach delegowanych Komisji 

(UE) 2015/6122 i (UE) 2015/3523, w 

których ustanowiono kryteria prostej, 

przejrzystej i standardowej sekurytyzacji 

do szczególnych celów, do których stosuje 

się podejście ostrożnościowe w większym 

stopniu uwzględniające ryzyko. 

__________________ __________________ 

22 Rozporządzenie delegowane Komisji z 

dnia 10 października 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w 

odniesieniu do wymogu pokrycia 

wypływów netto dla instytucji 

kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 

1). 

22 Rozporządzenie delegowane Komisji z 

dnia 10 października 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w 

odniesieniu do wymogu pokrycia 

wypływów netto dla instytucji 

kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 

1). 

23 Rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 

r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE w 

sprawie podejmowania i prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. 

L 12 z 17.1.2015, s. 1). 

23 Rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 

r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE w 

sprawie podejmowania i prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. 

L 12 z 17.1.2015, s. 1). 

Or. el 

 

Poprawka  129 

Notis Marias 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Według istniejących kryteriów – 

przyjętych w dniu 23 lipca 2015 r. 

kryteriów BCBS-IOSCO służących 

identyfikacji prostych, przejrzystych i 

porównywalnych sekurytyzacji, a w 

szczególności opinii EUNB dotyczącej 

kwalifikowania sekurytyzacji, 

opublikowanej dnia 7 lipca 2015 r. – 

konieczne jest ustanowienie ogólnej i 

mającej zastosowanie międzysektorowe 

definicji sekurytyzacji STS. 

(8) Według istniejących kryteriów – 

przyjętych w dniu 23 lipca 2015 r. 

kryteriów BCBS-IOSCO służących 

identyfikacji prostych, przejrzystych i 

porównywalnych sekurytyzacji, zgodnie z 

ramami prawnymi w zakresie 

wystarczalności kapitału dla sekurytyzacji, 
a w szczególności opinią EUNB dotyczącą 

kwalifikowania sekurytyzacji, 

opublikowaną dnia 7 lipca 2015 r. – 

konieczne jest ustanowienie ogólnej i 

mającej zastosowanie międzysektorowe 

definicji sekurytyzacji STS. 

Or. el 

 

Poprawka  130 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Wprowadzenie kryteriów STS w 

całej UE nie powinno prowadzić do 

rozbieżnych podejść. Taka rozbieżność 

doprowadziłaby do powstania 

potencjalnych przeszkód dla inwestorów 

transgranicznych, gdyż zmuszałaby ich do 

zagłębienia się w szczegóły ram prawnych 

danego państwa członkowskiego, 

osłabiając w ten sposób zaufanie 

inwestorów do kryteriów STS. 

(9) Wprowadzenie kryteriów STS w 

całej UE nie powinno prowadzić do 

rozbieżnych podejść, lecz do rozwoju 

bezpiecznego rynku sekurytyzacji. Taka 

rozbieżność doprowadziłaby do powstania 

potencjalnych przeszkód dla inwestorów 

transgranicznych, gdyż zmuszałaby ich do 

zagłębienia się w szczegóły ram prawnych 

danego państwa członkowskiego, 

osłabiając w ten sposób zaufanie 

inwestorów do kryteriów STS. 

Or. el 
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Poprawka  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Istotne jest, by właściwe organy 

ściśle ze sobą współpracowały, aby 

zapewnić wspólne i spójne rozumienie 
wymogów STS w całej Unii, a także w 

celu rozwiązania ewentualnych problemów 

interpretacyjnych. Biorąc pod uwagę ten 

cel, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru 

powinny – w ramach Wspólnego Komitetu 

Europejskich Urzędów Nadzoru – 

koordynować prace swoje oraz właściwych 

organów, aby zapewnić spójność 

międzysektorową oraz ocenić problemy 

praktyczne, które mogą powstać w 

odniesieniu do sekurytyzacji STS. W 

ramach tej koordynacji należy również 

poznawać poglądy uczestników rynku i 

uwzględniać je w jak największym 

zakresie. Wyniki tych konsultacji powinny 

być podawane do wiadomości publicznej 

na stronach internetowych Europejskich 

Urzędów Nadzoru, aby pomóc jednostkom 

inicjującym, jednostkom sponsorującym, 

SSPE oraz inwestorom w ocenie 

sekurytyzacji STS przed inwestowaniem w 

takie pozycje lub ich emisją. Taki 

mechanizm koordynacji będzie szczególnie 

ważny w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

(10) Istotne jest, by europejski organ 

nadzorczy obsługiwał system certyfikacji 

prowadzony przez stronę trzecią w celu 

zapewnienia wspólnego i spójnego 

rozumienia wymogów STS w całej Unii, a 

także w celu rozwiązania ewentualnych 

problemów interpretacyjnych. Biorąc pod 

uwagę ten cel, wyznaczony organ 

regulacyjny wraz z dwoma innymi 

Europejskimi Urzędami Nadzoru powinny 

– w ramach Wspólnego Komitetu 

Europejskich Urzędów Nadzoru – 

koordynować prace swoje oraz właściwych 

organów, aby zapewnić spójność 

międzysektorową oraz ocenić problemy 

praktyczne, które mogą powstać w 

odniesieniu do sekurytyzacji STS. W 

ramach tej koordynacji należy również 

poznawać poglądy uczestników rynku i 

uwzględniać je w jak największym 

zakresie. Wyniki tych konsultacji powinny 

być podawane do wiadomości publicznej 

na stronach internetowych Europejskich 

Urzędów Nadzoru, aby pomóc jednostkom 

inicjującym, jednostkom sponsorującym, 

SSPE oraz inwestorom w ocenie 

sekurytyzacji STS przed inwestowaniem w 

takie pozycje lub ich emisją. Taki 

mechanizm koordynacji będzie szczególnie 

ważny w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Istotne jest, by właściwe organy 

ściśle ze sobą współpracowały, aby 

zapewnić wspólne i spójne rozumienie 

wymogów STS w całej Unii, a także w 

celu rozwiązania ewentualnych problemów 

interpretacyjnych. Biorąc pod uwagę ten 

cel, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru 

powinny – w ramach Wspólnego Komitetu 

Europejskich Urzędów Nadzoru – 

koordynować prace swoje oraz właściwych 

organów, aby zapewnić spójność 

międzysektorową oraz ocenić problemy 

praktyczne, które mogą powstać w 

odniesieniu do sekurytyzacji STS. W 

ramach tej koordynacji należy również 

poznawać poglądy uczestników rynku i 

uwzględniać je w jak największym 

zakresie. Wyniki tych konsultacji powinny 

być podawane do wiadomości publicznej 

na stronach internetowych Europejskich 

Urzędów Nadzoru, aby pomóc jednostkom 

inicjującym, jednostkom sponsorującym, 

SSPE oraz inwestorom w ocenie 

sekurytyzacji STS przed inwestowaniem w 

takie pozycje lub ich emisją. Taki 

mechanizm koordynacji będzie szczególnie 

ważny w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

(10) Istotne jest, by właściwe organy 

ściśle ze sobą współpracowały, aby 

zapewnić wspólne i spójne rozumienie 

wymogów STS w całej Unii, a także w 

celu rozwiązania ewentualnych problemów 

interpretacyjnych. Biorąc pod uwagę ten 

cel, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru 

powinny – w ramach Wspólnego Komitetu 

Europejskich Urzędów Nadzoru, w obrębie 

którego ustanawia się nowy komitet ds. 

sekurytyzacji – koordynować prace swoje 

oraz właściwych organów, aby zapewnić 

spójność międzysektorową oraz ocenić 

problemy praktyczne, które mogą powstać 

w odniesieniu do sekurytyzacji STS. W 

ramach tej koordynacji należy również 

poznawać poglądy uczestników rynku i 

uwzględniać je w jak największym 

zakresie. Wyniki tych konsultacji powinny 

być podawane do wiadomości publicznej 

na stronach internetowych Europejskich 

Urzędów Nadzoru, aby pomóc jednostkom 

inicjującym, jednostkom sponsorującym, 

SSPE oraz inwestorom w ocenie 

sekurytyzacji STS przed inwestowaniem w 

takie pozycje lub ich emisją. Taki 

mechanizm koordynacji będzie szczególnie 

ważny w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Inwestycje w sekurytyzacje lub (11) Inwestycje w sekurytyzacje lub 
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ekspozycje na nie nie tylko narażą 

inwestora na ryzyko kredytowe związane z 

pożyczkami lub ekspozycjami bazowymi, 

lecz proces strukturyzowania sekurytyzacji 

może również prowadzić do innych 

rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko 

agencyjne, ryzyko modelu, ryzyko prawne 

i operacyjne, ryzyko kontrahenta, ryzyko 

obsługi, ryzyko płynności, ryzyko 

koncentracji i ryzyka o charakterze 

operacyjnym. Dlatego ważne jest, aby 

inwestorzy instytucjonalni podlegali 

proporcjonalnym wymogom dotyczącym 

badania due diligence, dzięki czemu będą 

mogli właściwie oceniać ryzyko 

wynikające z wszystkich typów 

sekurytyzacji z korzyścią dla inwestorów 

indywidualnych. Badanie due diligence 

może zatem również zwiększyć zaufanie 

do rynku oraz zaufanie między 

poszczególnymi jednostkami inicjującymi, 

jednostkami sponsorującymi i inwestorami. 

Inwestorzy powinni również 

przeprowadzać odpowiednie badania due 

diligence w odniesieniu do sekurytyzacji 

STS. Mogą oni korzystać z informacji 

ujawnianych przez strony dokonujące 

sekurytyzacji, w szczególności 

powiadomienia STS oraz powiązanych 

informacji ujawnianych w tym kontekście; 

w ten sposób inwestorzy powinni uzyskać 

wszystkie istotne informacje na temat 

spełnienia kryteriów STS. Aby dowiedzieć 

się, czy dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS, inwestorzy instytucjonalni 

powinni móc w odpowiednim stopniu 

opierać się na zgłoszeniu STS oraz 

informacjach ujawnionych przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz 

SSPE. 

ekspozycje na nie nie tylko narażą 

inwestora na ryzyko kredytowe związane z 

pożyczkami lub ekspozycjami bazowymi, 

lecz proces strukturyzowania sekurytyzacji 

może również prowadzić do innych 

rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko 

agencyjne, ryzyko modelu, ryzyko prawne 

i operacyjne, ryzyko kontrahenta, ryzyko 

obsługi, ryzyko płynności, ryzyko 

koncentracji i ryzyka o charakterze 

operacyjnym. Dlatego ważne jest, aby 

inwestorzy instytucjonalni, w tym 

podmioty zarządzające aktywami, 
podlegali proporcjonalnym wymogom 

dotyczącym badania due diligence, dzięki 

czemu będą mogli właściwie oceniać 

ryzyko wynikające z wszystkich typów 

sekurytyzacji z korzyścią dla inwestorów 

indywidualnych. Badanie due diligence 

może zatem również zwiększyć zaufanie 

do rynku oraz zaufanie między 

poszczególnymi jednostkami inicjującymi, 

jednostkami sponsorującymi i inwestorami. 

Inwestorzy powinni również 

przeprowadzać odpowiednie badania due 

diligence w odniesieniu do sekurytyzacji 

STS. Mogą oni korzystać z informacji 

ujawnianych przez strony dokonujące 

sekurytyzacji, w szczególności 

powiadomienia STS oraz powiązanych 

informacji ujawnianych w tym kontekście; 

w ten sposób inwestorzy powinni uzyskać 

wszystkie istotne informacje na temat 

spełnienia kryteriów STS. Aby dowiedzieć 

się, czy dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS, inwestorzy instytucjonalni 

powinni móc w odpowiednim stopniu 

opierać się na zgłoszeniu STS oraz 

informacjach ujawnionych przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz 

SSPE. 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Inwestycje w sekurytyzacje lub 

ekspozycje na nie nie tylko narażą 

inwestora na ryzyko kredytowe związane z 

pożyczkami lub ekspozycjami bazowymi, 

lecz proces strukturyzowania sekurytyzacji 

może również prowadzić do innych 

rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko 

agencyjne, ryzyko modelu, ryzyko prawne 

i operacyjne, ryzyko kontrahenta, ryzyko 

obsługi, ryzyko płynności, ryzyko 

koncentracji i ryzyka o charakterze 

operacyjnym. Dlatego ważne jest, aby 

inwestorzy instytucjonalni podlegali 

proporcjonalnym wymogom dotyczącym 

badania due diligence, dzięki czemu będą 

mogli właściwie oceniać ryzyko 

wynikające z wszystkich typów 

sekurytyzacji z korzyścią dla inwestorów 

indywidualnych. Badanie due diligence 

może zatem również zwiększyć zaufanie 

do rynku oraz zaufanie między 

poszczególnymi jednostkami inicjującymi, 

jednostkami sponsorującymi i inwestorami. 

Inwestorzy powinni również 

przeprowadzać odpowiednie badania due 

diligence w odniesieniu do sekurytyzacji 

STS. Mogą oni korzystać z informacji 

ujawnianych przez strony dokonujące 

sekurytyzacji, w szczególności 

powiadomienia STS oraz powiązanych 

informacji ujawnianych w tym kontekście; 

w ten sposób inwestorzy powinni uzyskać 

wszystkie istotne informacje na temat 

spełnienia kryteriów STS. Aby dowiedzieć 

się, czy dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS, inwestorzy instytucjonalni 

powinni móc w odpowiednim stopniu 

opierać się na zgłoszeniu STS oraz 

informacjach ujawnionych przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz 

SSPE. 

(11) Inwestycje w sekurytyzacje lub 

ekspozycje na nie nie tylko narażą 

inwestora na ryzyko kredytowe związane z 

pożyczkami lub ekspozycjami bazowymi, 

lecz proces strukturyzowania sekurytyzacji 

może również prowadzić do innych 

rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko 

agencyjne, ryzyko modelu, ryzyko prawne 

i operacyjne, ryzyko kontrahenta, ryzyko 

obsługi, ryzyko płynności, ryzyko 

koncentracji i ryzyka o charakterze 

operacyjnym. Dlatego ważne jest, aby 

inwestorzy instytucjonalni podlegali 

proporcjonalnym wymogom dotyczącym 

badania due diligence, dzięki czemu będą 

mogli właściwie oceniać ryzyko 

wynikające z wszystkich typów 

sekurytyzacji z korzyścią dla inwestorów 

indywidualnych. Badanie due diligence 

może zatem również zwiększyć zaufanie 

do rynku oraz zaufanie między 

poszczególnymi jednostkami inicjującymi, 

jednostkami sponsorującymi i inwestorami. 

Inwestorzy powinni również 

przeprowadzać odpowiednie badania due 

diligence w odniesieniu do sekurytyzacji 

STS. Mogą oni korzystać z informacji 

ujawnianych przez strony dokonujące 

sekurytyzacji, w szczególności 

powiadomienia STS oraz powiązanych 

informacji ujawnianych w tym kontekście; 

w ten sposób inwestorzy powinni uzyskać 

wszystkie istotne informacje na temat 

spełnienia kryteriów STS. Aby dowiedzieć 

się, czy dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS, inwestorzy instytucjonalni 

powinni móc w odpowiednim stopniu 

opierać się na będącym stroną trzecią 

odpowiednim agencie poświadczającym 

zgłoszenie STS oraz informacjach 

ujawnionych przez jednostkę inicjującą, 

jednostkę sponsorującą oraz SSPE. 

Or. en 
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Poprawka  135 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji, że 

ekspozycje objęte sekurytyzacją nie różnią 

się jakościowo od zatrzymanych w bilansie 

jednostki inicjującej oraz że przed 

objęciem ich sekurytyzacją ekspozycje te 

znajdowały się w bilansach jednostek 

inicjujących przez dużą część ich 

umownych okresów kredytowania. Ważne 

jest zatem, aby jednostki inicjujące lub 

sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe zarówno 

przez dłuższy okres przed sekurytyzacją, 

jak i po niej. W ujęciu bardziej ogólnym 

transakcje sekurytyzacyjne nie powinny 

być strukturyzowane w sposób 

pozwalający na uniknięcie stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. Wymóg 

ten powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 
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inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

kredytodawca. Zgłoszenia STS powinny 

stanowić dla inwestorów informację, że 

jednostki inicjujące już uprzednio 

zatrzymały i będą w przyszłości 

zatrzymywać istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 
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powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Zgłoszenia STS stanowią 

dla inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

Or. it 

 

Poprawka  137 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 
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papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. Europejska 

Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) 

powinna móc zaproponować właściwym 

organom niższą stopę zatrzymania ryzyka 

dla rynku papierów wartościowych jako 

całości lub dla niektórych segmentów tego 

rynku za pomocą projektów regulacyjnych 

standardów technicznych. W takim 

wypadku ERRS powinna uzasadnić, w 

jaki sposób uwzględniła konieczność 

dostosowania ryzyka i aspekty 

makroostrożnościowe związane z 

obniżeniem stopy zatrzymania. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 
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przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Morten Messerschmidt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów 

były zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców 

zaangażowanych w sekurytyzację, oraz 

inwestorów były zbieżne. Aby to osiągnąć, 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

powinni zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 
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przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. W 

przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja sekurytyzacji jest bardzo szeroka i obejmuje szereg scenariuszy związanych z 

podziałem ryzyka kredytowego na transze, nie tylko takich, w których taki podział na transze 

ma w całości lub w części postać zbywalnych papierów wartościowych. W związku z tym 

zalecamy usunięcie odniesienia do zamiany ekspozycji na zbywalne papiery wartościowe, aby 

uniknąć pomyłek. 

 

Poprawka  139 

Burkhard Balz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 
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pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe określoną 

na poziomie 5 %. W ujęciu bardziej 

ogólnym transakcje sekurytyzacyjne nie 

powinny być strukturyzowane w sposób 

pozwalający na uniknięcie stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. Wymóg 

ten powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 
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pomocy państwa. pomocy państwa. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ważne jest, aby interesy jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

pierwotnych kredytodawców, którzy 

przetwarzają ekspozycje na zbywalne 

papiery wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 

mieć zastosowanie jedynie do 

(12) Niezwykle ważne jest, aby interesy 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących i pierwotnych 

kredytodawców, którzy przetwarzają 

ekspozycje na zbywalne papiery 

wartościowe, oraz inwestorów były 

zbieżne. Aby to osiągnąć, jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca powinni 

zatrzymać znaczące udziały w 

ekspozycjach bazowych sekurytyzacji. 

Ważne jest zatem, aby jednostki inicjujące 

lub sponsorujące zatrzymywały istotną 

ekspozycję ekonomiczną netto na 

przedmiotowe ryzyko bazowe. W ujęciu 

bardziej ogólnym transakcje 

sekurytyzacyjne nie powinny być 

strukturyzowane w sposób pozwalający na 

uniknięcie stosowania wymogu 

zatrzymania ekspozycji. Wymóg ten 

powinien obowiązywać we wszystkich 

sytuacjach, do których ma zastosowanie 

ekonomiczny charakter sekurytyzacji, bez 

względu na to, jakie wykorzystuje się 

struktury lub instrumenty prawne. Nie ma 

potrzeby wielokrotnego stosowania 

wymogu zatrzymania ekspozycji. W 

przypadku każdej transakcji 

sekurytyzacyjnej wystarczy, że wymogowi 

temu podlega tylko jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca albo pierwotny 

kredytodawca. Podobnie, jeżeli transakcje 

sekurytyzacyjne obejmują inne pozycje 

sekurytyzacyjne jako ekspozycje bazowe, 

wymóg zatrzymania ekspozycji powinien 
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sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

mieć zastosowanie jedynie do 

sekurytyzacji stanowiącej przedmiot 

inwestycji. Zgłoszenia STS stanowią dla 

inwestorów informację, że jednostki 

inicjujące zatrzymują istotną ekspozycję 

ekonomiczną netto na podstawowe ryzyko. 

Należy wprowadzić pewne wyjątki w 

przypadkach, gdy sekurytyzowane 

ekspozycje są gwarantowane w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, 

w szczególności przez władze publiczne. 

W przypadku gdy wsparcie ze środków 

publicznych udzielane jest w formie 

gwarancji lub w inny sposób, wszelkie 

przepisy niniejszego rozporządzenia 

pozostają bez uszczerbku dla zasad 

pomocy państwa. 

Or. el 

 

Poprawka  141 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

(13) Zdolność obecnych i przyszłych 

inwestorów do przeprowadzenia badania 

due diligence, a tym samym dokonania 

świadomej oceny wiarygodności 

kredytowej danego instrumentu 

sekurytyzacyjnego, zależy od dostępu tych 

inwestorów do wiarygodnych i łatwych do 

wykorzystania informacji dotyczących tych 

instrumentów. W oparciu o dotychczasowy 

dorobek prawny należy utworzyć 

kompleksowy system, w którym obecni i 

przyszli inwestorzy będą mieli łatwy dostęp 

do wszystkich istotnych informacji w 

całym okresie trwania transakcji oraz 

zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących i SSPE. 
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 Aby poprawić przejrzystość rynku, należy 

utworzyć repozytorium danych, które 

zapewni łatwy dostęp do danych na temat 

zbiorczych tendencji rynkowych, 

porównań ze standardową strukturą 

sekurytyzacji oraz danych dotyczących 

poszczególnych zabezpieczeń 

wspierających sekurytyzację. To 

repozytorium danych, tzw. europejskie 

repozytorium danych dotyczących 

sekurytyzacji (ESDR), nie musi samo 

generować tych wszystkich informacji i 

nimi zarządzać. Podobne niewiążące 

inicjatywy już istnieją i leżą u źródła 

powstania infrastruktury takiej jak 

europejska hurtownia danych. 

Informacje, jakie należy ujawniać, 

powinny w związku z tym opierać się na 

istniejących już szablonach i 

wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w 

takim stopniu, w jakim to praktycznie 

możliwe. 

 Aby zbierać dane na temat potencjalnego 

ryzyka systemowego, działania ESDR 

będą wykraczać poza istniejącą 

infrastrukturę. W związku z tym ESDR 

powinno skupić się na zmniejszaniu 

asymetrii ryzyka i na tworzeniu 

przejrzystości wspomagającej zarządzanie 

ryzykiem systemowym, co z kolei zachęca 

do dyscypliny rynkowej. Jednocześnie 

ESDR powinno zachęcać do 

zrównoważonego, długoterminowego 

rozwoju rynku i wspierać go, 

współpracując z jego wszystkimi trzema 

głównymi elementami składowymi, czyli 

sprzedawcami ryzyka, nabywcami ryzyka i 

organami nadzoru. 

 Zarządzanie ESDR powinno naśladować 

zarządzanie określone w przypadku 

Globalnej Fundacji ds. LEI (GLEIF). W 

szczególności nadzór nad ESDR powinien 

być sprawowany przez przedstawicieli 

środowiska sprzedawców ryzyka, 

nabywców ryzyka i organów nadzoru. 

Działania środowiska organów 

nadzorczych w zakresie nadzoru powinny 

być koordynowane i prowadzone przez 



 

PE587.495v01-00 32/150 AM\1101631PL.doc 

PL 

ESMA. Inne Europejskie Urzędy 

Nadzoru, zwłaszcza Europejska Rada ds. 

Ryzyka Systemowego (ERRS), Europejski 

Bank Centralny oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych (EIOPA) 

powinny też rozważyć, jak repozytorium 

danych mogłoby im pomóc w wypełnianiu 

ich odpowiednich obowiązków. 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. Aby poprawić przejrzystość 

rynku unijnego, należy utworzyć 

repozytorium danych dotyczących 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji. 

Podobne niewiążące inicjatywy już 

istnieją i leżą u źródła powstania 

infrastruktury takiej jak europejska 

hurtownia danych. Informacje, jakie 

należy ujawniać zgodnie z tym wymogiem, 

powinny w związku z tym opierać się na 
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istniejących już szablonach do celów 

ujawniania informacji w ramach takiej 

infrastruktury. Jeżeli ESMA postanowi 

oddelegować odpowiedzialność za 

zarządzanie taką infrastrukturą, wtedy 

repozytorium danych ustanawia się 

zgodnie z wytycznymi Globalnej Fundacji 

ds. LEI (GLEIF) i można je dalej 

budować na podstawie europejskiej 

hurtowni danych. 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Brian Hayes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. ESMA powinna ustanowić 

europejskie repozytorium danych na 

temat sekurytyzacji, zgodne z wszystkimi 

odpowiednimi istniejącymi repozytoriami 

danych, w szczególności europejską 

hurtownią danych w EBC. Wraz z tym 

repozytorium danych ESMA powinna 

opublikować i na bieżąco aktualizować na 

swojej stronie internetowej wykaz 
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właściwych organów, którym państwa 

członkowskie nadają niezbędne 

uprawnienia nadzorcze, dochodzeniowe 

i pozwalające na stosowanie sankcji. 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy i przejrzysty 

system oparty na rzeczywistym ryzyku 

związanym z tymi instrumentami, w 

którym inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji i ich puli aktywów 

bazowych. Rynek musi być przejrzysty i 

musi sprzyjać wymianie informacji przez 

utworzenie specjalnego rejestru 

publicznego zawierającego te dane. 

Or. it 

 

Poprawka  145 

Notis Marias 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz w celu 

zapewnienia inwestorom ciągłego, łatwego 

i bezpłatnego dostępu do wiarygodnych 

informacji na temat sekurytyzacji. 

Or. el 

 

Poprawka  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 

(13) Zdolność inwestorów do 

przeprowadzenia badania due diligence, a 

tym samym dokonania świadomej oceny 

wiarygodności kredytowej danego 

instrumentu sekurytyzacyjnego, zależy od 

dostępu inwestorów do informacji 

dotyczących tych instrumentów. W oparciu 

o dotychczasowy dorobek prawny należy 

utworzyć kompleksowy system, w którym 

inwestorzy będą mieli dostęp do 

wszystkich istotnych informacji w całym 

okresie trwania transakcji oraz zmniejszyć 

obowiązki sprawozdawcze jednostek 
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inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE w celu zapewnienia inwestorom 

ciągłego, łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

inicjujących i jednostek sponsorujących w 

celu zapewnienia inwestorom ciągłego, 

łatwego i bezpłatnego dostępu do 

wiarygodnych informacji na temat 

sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków  

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 
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kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów 

rynku. Funkcjonowanie tych rynków jest 

inne, przy czym programy ABCP opierają 

się na szeregu transakcji ABCP 

składających się z ekspozycji 

krótkoterminowych, które muszą być 

zastępowane kolejnymi po osiągnięciu 

terminu zapadalności. Ponadto kryteria 

STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

kredytowej. Chociaż sekurytyzacje, które 

są proste, przejrzyste i standardowe w 

przeszłości miały dobre wyniki, spełnienie 

któregokolwiek z wymogów STS nie 

oznacza, że pozycja sekurytyzacyjna jest 

wolna od ryzyka, i nie świadczy w żaden 

sposób o jakości kredytowej danej 

sekurytyzacji. Należy je natomiast 

rozumieć tak, że ostrożny i wykazujący 

należytą staranność inwestor będzie w 

stanie przeanalizować ryzyko związane z 

daną sekurytyzacją. 

Or. it 

 

Poprawka  148 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

(14) Aby zapewnić bezpieczeństwo 

inwestorom, jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 
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dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 

szeregu transakcji ABCP składających się 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 

szeregu transakcji ABCP składających się 
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muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

Or. el 

 

Poprawka  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 
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kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 

szeregu transakcji ABCP składających się 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej. Chociaż sekurytyzacje, które 

są proste, przejrzyste i standardowe w 

przeszłości miały dobre wyniki, spełnienie 

któregokolwiek z wymogów STS nie 

oznacza, że pozycja sekurytyzacyjna jest 

wolna od ryzyka, i nie świadczy w żaden 

sposób o jakości kredytowej danej 

sekurytyzacji. Należy je natomiast 

rozumieć tak, że ostrożny i wykazujący 

należytą staranność inwestor będzie w 

stanie przeanalizować ryzyko związane z 

daną sekurytyzacją. Powinny istnieć dwa 

rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 

szeregu transakcji ABCP składających się 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny udostępnić 

w sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 

(14) Jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące powinny udostępnić w 

sprawozdaniu dla inwestora wszystkie 
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istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 

istotne dane na temat jakości kredytowej i 

wyników ekspozycji bazowych, w tym 

dane umożliwiające inwestorom wyraźną 

identyfikację zaległości i przypadków 

niewykonania zobowiązań przez 

pierwotnych dłużników, restrukturyzacji 

długów, umorzenia długów, udzielenia 

zwłoki, odkupu, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych w zakresie wyników 

osiąganych przez pulę ekspozycji 

bazowych. W sprawozdaniu dla 

inwestorów należy również udostępnić 

dane dotyczące przepływów pieniężnych 

generowanych przez ekspozycje bazowe 

oraz przez zobowiązania z tytułu emisji 

sekurytyzacyjnych, w tym oddzielną 

informację o wpływach i wypłatach z 

tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, czyli 

planowanej kwocie głównej, planowanych 

odsetkach, kwocie głównej spłaconej 

przedterminowo, zaległych odsetkach oraz 

opłatach i należnościach, a także wszelkie 

dane dotyczące zaistnienia wszelkich 

zdarzeń powodujących zmiany w 

kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta, a także dane dotyczące kwot i 

form dostępnego wsparcia jakości 

kredytowej dla każdej transzy. Chociaż 

sekurytyzacje, które są proste, przejrzyste i 

standardowe w przeszłości miały dobre 

wyniki, spełnienie któregokolwiek z 

wymogów STS nie oznacza, że pozycja 

sekurytyzacyjna jest wolna od ryzyka, i nie 

świadczy w żaden sposób o jakości 

kredytowej danej sekurytyzacji. Należy je 

natomiast rozumieć tak, że ostrożny i 

wykazujący należytą staranność inwestor 

będzie w stanie przeanalizować ryzyko 

związane z daną sekurytyzacją. Powinny 

istnieć dwa rodzaje wymogów STS: dla 

długoterminowych sekurytyzacji i dla 

krótkoterminowych sekurytyzacji (ABCP), 

które powinny podlegać w dużej mierze 

podobnym wymogom z określonymi 

modyfikacjami odzwierciedlającymi cechy 

strukturalne tych dwóch segmentów rynku. 

Funkcjonowanie tych rynków jest inne, 

przy czym programy ABCP opierają się na 
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szeregu transakcji ABCP składających się 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

szeregu transakcji ABCP składających się 

z ekspozycji krótkoterminowych, które 

muszą być zastępowane kolejnymi po 

osiągnięciu terminu zapadalności. Ponadto 

kryteria STS muszą także odzwierciedlać 

szczególną rolę jednostki sponsorującej 

udzielającej pomocy na utrzymanie 

płynności finansowej spółkom do celów 

programu ABCP. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W przypadku sekurytyzacji, które 

nie są prawdziwą sprzedażą ekspozycje 

bazowe nie są przenoszone na takiego 

emitenta, lecz ryzyko kredytowe związane 

z ekspozycjami bazowymi jest 

przenoszone za pomocą instrumentu 

pochodnego lub gwarancji. W ten sposób 

wprowadzone zostaje dodatkowe ryzyko 

kredytowe kontrahenta i ewentualne 

komplikacje związane w szczególności z 

treścią umowy na instrument pochodny. 

Do tej pory żadna analiza na poziomie 

międzynarodowym ani unijnym nie 

okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. 

Konieczne będzie przeprowadzenie w 

przyszłości oceny, czy niektóre 
sekurytyzacje syntetyczne, które osiągały 

dobre wyniki w okresie kryzysu 

finansowego i są proste, przejrzyste i 

standardowe, można zakwalifikować jako 

STS. Na tej podstawie Komisja oceni, czy 

sekurytyzacje, które nie są prawdziwą 

sprzedażą, powinny być objęte 

oznaczeniem STS w przyszłym wniosku. 

(16) W przypadku sekurytyzacji, które 

nie są prawdziwą sprzedażą ekspozycje 

bazowe nie są przenoszone na takiego 

emitenta, lecz ryzyko kredytowe związane 

z ekspozycjami bazowymi jest 

przenoszone za pomocą instrumentu 

pochodnego lub gwarancji. W ten sposób 

wprowadzone zostaje dodatkowe ryzyko 

kredytowe kontrahenta i ewentualne 

komplikacje związane w szczególności z 

treścią umowy na instrument pochodny. 

Do tej pory żadna analiza na poziomie 

międzynarodowym ani unijnym nie 

okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. W 

żadnym wypadku sekurytyzacje 

syntetyczne nie powinny być traktowane 

jako STS. 
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Or. en 

 

Poprawka  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W przypadku sekurytyzacji, które 

nie są prawdziwą sprzedażą ekspozycje 

bazowe nie są przenoszone na takiego 

emitenta, lecz ryzyko kredytowe związane 

z ekspozycjami bazowymi jest 

przenoszone za pomocą instrumentu 

pochodnego lub gwarancji. W ten sposób 

wprowadzone zostaje dodatkowe ryzyko 

kredytowe kontrahenta i ewentualne 

komplikacje związane w szczególności z 

treścią umowy na instrument pochodny. 

Do tej pory żadna analiza na poziomie 

międzynarodowym ani unijnym nie 

okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. 

Konieczne będzie przeprowadzenie w 

przyszłości oceny, czy niektóre 
sekurytyzacje syntetyczne, które osiągały 

dobre wyniki w okresie kryzysu 

finansowego i są proste, przejrzyste i 

standardowe, można zakwalifikować jako 

STS. Na tej podstawie Komisja oceni, czy 

sekurytyzacje, które nie są prawdziwą 

sprzedażą, powinny być objęte 

oznaczeniem STS w przyszłym wniosku. 

(16) W przypadku sekurytyzacji, które 

nie są prawdziwą sprzedażą, ekspozycje 

bazowe nie są przenoszone na takiego 

emitenta, lecz ryzyko kredytowe związane 

z ekspozycjami bazowymi jest 

przenoszone za pomocą instrumentu 

pochodnego lub gwarancji. W ten sposób 

wprowadzone zostaje dodatkowe ryzyko 

kredytowe kontrahenta i ewentualne 

komplikacje związane w szczególności z 

treścią umowy na instrument pochodny. 

Do tej pory żadna analiza na poziomie 

międzynarodowym ani unijnym nie 

okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. Należy 

więc wyłączyć z zakresu niniejszego 

rozporządzenia sekurytyzacje syntetyczne. 

Or. it 

 

Poprawka  153 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W przypadku sekurytyzacji, które 

nie są prawdziwą sprzedażą ekspozycje 

bazowe nie są przenoszone na takiego 

emitenta, lecz ryzyko kredytowe związane 

z ekspozycjami bazowymi jest 

przenoszone za pomocą instrumentu 

pochodnego lub gwarancji. W ten sposób 

wprowadzone zostaje dodatkowe ryzyko 

kredytowe kontrahenta i ewentualne 

komplikacje związane w szczególności z 

treścią umowy na instrument pochodny. 
Do tej pory żadna analiza na poziomie 

międzynarodowym ani unijnym nie 

okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. 

Konieczne będzie przeprowadzenie w 

przyszłości oceny, czy niektóre 

sekurytyzacje syntetyczne, które osiągały 

dobre wyniki w okresie kryzysu 

finansowego i są proste, przejrzyste i 

standardowe, można zakwalifikować jako 

STS. Na tej podstawie Komisja oceni, czy 

sekurytyzacje, które nie są prawdziwą 

sprzedażą, powinny być objęte 

oznaczeniem STS w przyszłym wniosku. 

(16) W przypadku sekurytyzacji 

syntetycznych ekspozycje bazowe nie są 

przenoszone na takiego emitenta, lecz 

ryzyko kredytowe związane z 

ekspozycjami bazowymi jest przenoszone 

za pomocą instrumentu pochodnego lub 

gwarancji. Do tej pory żadna analiza na 

poziomie międzynarodowym ani unijnym 

nie okazała się wystarczająca do określenia 

kryteriów STS dla tych rodzajów 

instrumentów sekurytyzacyjnych. 

Konieczne będzie przeprowadzenie w 

przyszłości oceny, czy niektóre 

sekurytyzacje syntetyczne, które osiągały 

dobre wyniki w okresie kryzysu 

finansowego i są proste, przejrzyste i 

standardowe, można zakwalifikować jako 

STS. Na tej podstawie Komisja oceni, czy 

sekurytyzacje, które nie są prawdziwą 

sprzedażą, powinny być objęte 

oznaczeniem STS w przyszłym wniosku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W zależności od znaczenia terminu „prawdziwa sprzedaż” (który nie został nigdy 

zdefiniowany) rozróżnia się kilka rodzajów sekurytyzacji, które nie są ani prawdziwą 

sprzedażą, ani sekurytyzacjami syntetycznymi. W tym motywie jest mowa o sekurytyzacjach 

syntetycznych, tak więc zalecamy zmianę brzmienia, aby to wyraźnie zaznaczyć. 

 

Poprawka  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby zagwarantować, że inwestorzy 

wykonują właściwe badanie due diligence 

oraz w celu ułatwienia oceny ryzyka 

bazowego, ważne jest, aby transakcje 

sekurytyzacyjne były zabezpieczone 

pulami ekspozycji jednorodnymi pod 

względem rodzaju aktywów, takimi jak 

pule kredytów na nieruchomości 

mieszkalne, pule kredytów komercyjnych, 

umowy leasingu i kredyty dla 

przedsiębiorstw należących do tej samej 

kategorii na finansowanie wydatków 

inwestycyjnych lub działalności 

gospodarczej, pule kredytów 

samochodowych i leasing dla 

kredytobiorców lub leasingobiorców lub 

kredyty i pule kredytów dla osób 

fizycznych, przeznaczone na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

potrzeby gospodarstw domowych. 

(18) Aby zagwarantować, że inwestorzy 

wykonują właściwe badanie due diligence 

oraz w celu ułatwienia oceny ryzyka 

bazowego, ważne jest, aby transakcje 

sekurytyzacyjne były zabezpieczone 

pulami ekspozycji jednorodnymi pod 

względem rodzaju aktywów, takimi jak 

kredyty na nieruchomości mieszkalne dla 

osób fizycznych, kredyty na 

nieruchomości zabezpieczone na 

nieruchomościach komercyjnych, kredyty 

konsumpcyjne udzielone osobom 

fizycznym, przeznaczone na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

potrzeby gospodarstw domowych, umowy 

finansowe na zakup pojazdu silnikowego 

(w tym umowy kredytu, leasingu i 

dzierżawy z opcją zakupu), kredyty 

zaciągnięte u dealerów samochodowych w 

celu sfinansowania zakupu lub 

utrzymania zapasów, kredyty dla MŚP, 

kredyty dla osób prawnych (z wyjątkiem 

MŚP), należności z tytułu dostaw i usług 

oraz leasing urządzeń (z wyłączeniem 

leasingu samochodów osobowych, 

dostawczych, ciężarowych i motocykli). 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby zagwarantować, że inwestorzy 

wykonują właściwe badanie due diligence 

oraz w celu ułatwienia oceny ryzyka 

bazowego, ważne jest, aby transakcje 

sekurytyzacyjne były zabezpieczone 

(18) Aby zagwarantować, że inwestorzy 

wykonują właściwe badanie due diligence 

oraz w celu ułatwienia oceny ryzyka 

bazowego, ważne jest, aby transakcje 

sekurytyzacyjne były zabezpieczone 
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pulami ekspozycji jednorodnymi pod 

względem rodzaju aktywów, takimi jak 

pule kredytów na nieruchomości 

mieszkalne, pule kredytów komercyjnych, 

umowy leasingu i kredyty dla 

przedsiębiorstw należących do tej samej 

kategorii na finansowanie wydatków 

inwestycyjnych lub działalności 

gospodarczej, pule kredytów 

samochodowych i leasing dla 

kredytobiorców lub leasingobiorców lub 

kredyty i pule kredytów dla osób 

fizycznych, przeznaczone na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

potrzeby gospodarstw domowych. 

pulami ekspozycji jednorodnymi pod 

względem rodzaju aktywów. Obejmują 

one: pule kredytów na nieruchomości 

mieszkalne, pule kredytów komercyjnych, 

należności z tytułu dostaw i usług, umowy 

leasingu i kredyty dla przedsiębiorstw 

należących do tej samej kategorii na 

finansowanie wydatków inwestycyjnych 

lub działalności gospodarczej, pule 

kredytów samochodowych i leasing dla 

kredytobiorców lub leasingobiorców lub 

kredyty i pule kredytów dla osób 

fizycznych, przeznaczone na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

potrzeby gospodarstw domowych. 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Istotne jest, aby zapobiec 

powtarzaniu się wyłącznie modeli typu 

„udzielasz i uciekasz”. W takich sytuacjach 

pożyczkodawcy udzielają kredytów, 

stosując nieadekwatną i niewystarczającą 

politykę zabezpieczania ryzyka 

kredytowego, ponieważ wiedzą z 

wyprzedzeniem, że powiązane ryzyko jest 

docelowo sprzedawane osobom trzecim. 

Zatem ekspozycje, które mają zostać 

poddane sekurytyzacji powinny być 

inicjowane w toku zwykłej działalności 

jednostki inicjującej lub pierwotnego 

kredytodawcy zgodnie ze standardami 

zawierania umów kredytowych, które nie 

powinny być mniej rygorystyczne niż 

standardy, jakie jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca stosuje do 

zainicjowania podobnych ekspozycji 

nieobjętych sekurytyzacją. Istotne zmiany 

w standardach zawierania umów 

(19) Istotne jest, aby zapobiec 

powtarzaniu się wyłącznie modeli typu 

„udzielasz i uciekasz”, jak to miało 

miejsce w okresie poprzedzającym kryzys 

na rynku kredytów hipotecznych subprime 

z 2008 r. W takich sytuacjach 

pożyczkodawcy udzielają kredytów, 

stosując nieadekwatną i niewystarczającą 

politykę zabezpieczania ryzyka 

kredytowego, ponieważ wiedzą z 

wyprzedzeniem, że powiązane ryzyko jest 

docelowo sprzedawane osobom trzecim. Z 

niepokojem zauważa, że niektóre banki 

zaczynają oferować kredyty finansujące 

100 % kosztu zakupu nieruchomości. 
Zatem ekspozycje, które mają zostać 

poddane sekurytyzacji powinny być 

inicjowane w toku zwykłej działalności 

jednostki inicjującej lub pierwotnego 

kredytodawcy zgodnie ze standardami 

zawierania umów kredytowych, które nie 
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kredytowych powinny być w pełni 

ujawniane potencjalnym inwestorom. 

Jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca powinni mieć wystarczające 

doświadczenie w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które zostały objęte sekurytyzacją. W 

przypadku sekurytyzacji, których 

ekspozycjami bazowymi są kredyty na 

nieruchomości mieszkalne, pula kredytów 

nie powinna obejmować żadnych 

kredytów, które były oferowane i zostały 

zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

powinna również spełniać, w stosownych 

przypadkach, wymogi określone w 

dyrektywach Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/17/UE lub 2008/48/WE lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. 

powinny być mniej rygorystyczne niż 

standardy, jakie jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca stosuje do 

zainicjowania podobnych ekspozycji 

nieobjętych sekurytyzacją. Istotne zmiany 

w standardach zawierania umów 

kredytowych powinny być w pełni 

ujawniane potencjalnym inwestorom. 

Jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca powinni mieć wystarczające 

doświadczenie w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które zostały objęte sekurytyzacją. W 

przypadku sekurytyzacji, których 

ekspozycjami bazowymi są kredyty na 

nieruchomości mieszkalne, pula kredytów 

nie powinna obejmować żadnych 

kredytów, które były oferowane i zostały 

zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

powinna również spełniać, w stosownych 

przypadkach, wymogi określone w 

dyrektywach Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/17/UE lub 2008/48/WE lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. 

Or. it 

 

Poprawka  157 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Istotne jest, aby zapobiec 

powtarzaniu się wyłącznie modeli typu 

„udzielasz i uciekasz”. W takich sytuacjach 

pożyczkodawcy udzielają kredytów, 

stosując nieadekwatną i niewystarczającą 

(19) Istotne jest, aby zapobiec 

powtarzaniu się wyłącznie modeli typu 

„udzielasz i uciekasz”. W takich sytuacjach 

pożyczkodawcy udzielają kredytów, 

stosując nieadekwatną i niewystarczającą 
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politykę zabezpieczania ryzyka 

kredytowego, ponieważ wiedzą z 

wyprzedzeniem, że powiązane ryzyko jest 

docelowo sprzedawane osobom trzecim. 

Zatem ekspozycje, które mają zostać 

poddane sekurytyzacji powinny być 

inicjowane w toku zwykłej działalności 

jednostki inicjującej lub pierwotnego 

kredytodawcy zgodnie ze standardami 

zawierania umów kredytowych, które nie 

powinny być mniej rygorystyczne niż 

standardy, jakie jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca stosuje do 

zainicjowania podobnych ekspozycji 

nieobjętych sekurytyzacją. Istotne zmiany 

w standardach zawierania umów 

kredytowych powinny być w pełni 

ujawniane potencjalnym inwestorom. 

Jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca powinni mieć wystarczające 

doświadczenie w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które zostały objęte sekurytyzacją. W 

przypadku sekurytyzacji, których 

ekspozycjami bazowymi są kredyty na 

nieruchomości mieszkalne, pula kredytów 

nie powinna obejmować żadnych 

kredytów, które były oferowane i zostały 

zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

powinna również spełniać, w stosownych 

przypadkach, wymogi określone w 

dyrektywach Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/17/UE lub 2008/48/WE lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. 

politykę zabezpieczania ryzyka 

kredytowego, ponieważ wiedzą z 

wyprzedzeniem, że powiązane ryzyko jest 

docelowo sprzedawane osobom trzecim. 

Zatem ekspozycje, które mają zostać 

poddane sekurytyzacji, powinny być 

inicjowane w toku zwykłej działalności 

jednostki inicjującej lub pierwotnego 

kredytodawcy zgodnie ze standardami 

zawierania umów kredytowych, które 

powinny być takie same jak standardy, 

jakie jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych powinny być w pełni 

ujawniane potencjalnym inwestorom. 

Jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca powinni mieć wystarczające 

doświadczenie w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które zostały objęte sekurytyzacją. W 

przypadku sekurytyzacji, których 

ekspozycjami bazowymi są kredyty na 

nieruchomości mieszkalne, pula kredytów 

nie powinna obejmować żadnych 

kredytów, które były oferowane i zostały 

zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

powinna również spełniać, w stosownych 

przypadkach, wymogi określone w 

dyrektywach Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/17/UE lub 2008/48/WE lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. 

Or. el 

 

Poprawka  158 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA, że 

sekurytyzacje spełniają wymogi STS. 

ESMA powinna następnie opublikować je 

w wykazie transakcji udostępnianym na 

swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 

dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS nie oznacza, że ESMA lub inne 

właściwe organy poświadczyły, że 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS. Za 

spełnienie wymogów STS odpowiadają 

wyłącznie jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE. Będzie to 

gwarancją, że jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE wezmą 

odpowiedzialność za twierdzenie, że dana 

sekurytyzacja spełnia kryteria STS i że na 

rynku zapewniona jest przejrzystość. 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA, że 

sekurytyzacje spełniają wymogi STS. 

ESMA powinna następnie opublikować je 

w wykazie transakcji udostępnianym na 

swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 

dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS oznacza, że ESMA lub inne właściwe 

organy poświadczyły, że sekurytyzacja 

spełnia wymogi STS. 

Or. it 

 

Poprawka  159 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA, że 

sekurytyzacje spełniają wymogi STS. 

ESMA powinna następnie opublikować je 

w wykazie transakcji udostępnianym na 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA o 

swoim zamiarze ujęcia sekurytyzacji w 

wykazie jako spełniających wymogi STS. 

Po potwierdzeniu otrzymania przez ESDR 
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swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 

dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS nie oznacza, że ESMA lub inne 

właściwe organy poświadczyły, że 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS. Za 

spełnienie wymogów STS odpowiadają 

wyłącznie jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE. Będzie to gwarancją, 

że jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE wezmą 

odpowiedzialność za twierdzenie, że dana 

sekurytyzacja spełnia kryteria STS i że na 

rynku zapewniona jest przejrzystość. 

danych dotyczących wszystkich 

stosownych punktów podlegających 

ujawnieniu, ESMA powinna następnie 

opublikować wyznaczoną transakcję w 

wykazie transakcji udostępnianym na 

swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Ten sam wykaz transakcji 

powinien również pojawić się na stronie 

internetowej ESDR. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 

dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS nie oznacza, że ESMA lub inne 

właściwe organy poświadczyły, że 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS lub że 

przekazane dane są zgodne ze stanem 

faktycznym i aktualne. Za spełnienie 

wymogów STS odpowiadają wyłącznie 

jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące 

i SSPE. Będzie to gwarancją, że jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

wezmą odpowiedzialność za twierdzenie, 

że dana sekurytyzacja spełnia kryteria STS, 

że dane, które przekazują są zgodne ze 

stanem faktycznym i aktualne oraz że na 

rynku zapewniona jest przejrzystość. 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA, że 

sekurytyzacje spełniają wymogi STS. 

ESMA powinna następnie opublikować je 

w wykazie transakcji udostępnianym na 

swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 

(20) W przypadku gdy jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

pragną, aby ich sekurytyzacje miały 

oznaczenie STS, powinny one powiadomić 

inwestorów, właściwe organy i ESMA, że 

sekurytyzacje spełniają wymogi STS. 

ESMA powinna następnie opublikować je 

w wykazie transakcji udostępnianym na 

swojej stronie internetowej do celów 

informacyjnych. Włączenie emisji 

sekurytyzacyjnej do wykazu ESMA 
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dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS nie oznacza, że ESMA lub inne 

właściwe organy poświadczyły, że 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS. Za 

spełnienie wymogów STS odpowiadają 

wyłącznie jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE. Będzie to gwarancją, 

że jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE wezmą 

odpowiedzialność za twierdzenie, że dana 

sekurytyzacja spełnia kryteria STS i że na 

rynku zapewniona jest przejrzystość. 

dotyczącego zgłoszonych sekurytyzacji 

STS nie oznacza, że ESMA lub inne 

właściwe organy poświadczyły, że 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS. Za 

spełnienie wymogów STS odpowiadają 

wyłącznie jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE. Będzie to gwarancją, 

że jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE wezmą 

odpowiedzialność za twierdzenie, że dana 

sekurytyzacja spełnia kryteria STS i że na 

rynku zapewniona jest przejrzystość, tak 

aby chronić inwestorów i zapobiegać 

ponownemu wystąpieniu niewłaściwych 

modeli typu „udzielasz i uciekasz”.  

Or. el 

 

Poprawka  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów STS, jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE powinny 

niezwłocznie powiadomić o tym ESMA. 

Ponadto, jeżeli właściwy organ nałożył 

sankcje administracyjne lub zastosował 

środki naprawcze w odniesieniu do 

zgłoszenia sekurytyzacji jako STS, organ 

ten powinien niezwłocznie powiadomić o 

tym ESMA, aby dzięki umieszczeniu go w 

wykazie zgłoszeń STS inwestorzy 

wiedzieli o takich sankcjach i o 

wiarygodności zgłoszeń STS. Dlatego w 

interesie jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących i SSPE leży dokonywanie 

przemyślanych zgłoszeń z uwagi na 

ewentualne negatywne skutki dla ich 

reputacji. 

(21) Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów STS, jednostka inicjująca i 

jednostka sponsorująca powinny 

niezwłocznie powiadomić o tym ESMA. 

Ponadto, jeżeli właściwy organ nałożył 

sankcje administracyjne lub zastosował 

środki naprawcze w odniesieniu do 

zgłoszenia sekurytyzacji jako STS, organ 

ten powinien niezwłocznie powiadomić o 

tym ESMA, aby dzięki umieszczeniu go w 

wykazie zgłoszeń STS inwestorzy 

wiedzieli o takich sankcjach i o 

wiarygodności zgłoszeń STS. Dlatego w 

interesie jednostek inicjujących i jednostek 

sponsorujących leży dokonywanie 

przemyślanych zgłoszeń z uwagi na 

ewentualne negatywne skutki dla ich 

reputacji. 

Or. en 
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Poprawka  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Inwestorzy powinni przeprowadzać 

własne badania due diligence w 

odniesieniu do inwestycji, proporcjonalnie 

do ponoszonego ryzyka, ale powinni móc 

polegać również na zgłoszeniach STS i 

informacjach przekazanych przez 

jednostkę inicjującą, jednostkę 

sponsorującą i SSPE na temat zgodności z 

wymogami STS. 

(22) Inwestorzy powinni przeprowadzać 

własne badania due diligence w 

odniesieniu do inwestycji, proporcjonalnie 

do ponoszonego ryzyka, ale powinni móc 

polegać również na poświadczeniu STS 

przez stronę trzecią i informacjach 

przekazanych przez jednostkę inicjującą, 

jednostkę sponsorującą i SSPE na temat 

zgodności z wymogami STS. 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Inwestorzy powinni przeprowadzać 

własne badania due diligence w 

odniesieniu do inwestycji, proporcjonalnie 

do ponoszonego ryzyka, ale powinni móc 

polegać również na zgłoszeniach STS i 

informacjach przekazanych przez 

jednostkę inicjującą, jednostkę 

sponsorującą i SSPE na temat zgodności z 

wymogami STS. 

(22) Inwestorzy powinni przeprowadzać 

własne badania due diligence w 

odniesieniu do inwestycji, proporcjonalnie 

do ponoszonego ryzyka, ale powinni móc 

polegać również na zgłoszeniach STS i 

informacjach przekazanych przez 

jednostkę inicjującą i jednostkę 

sponsorującą na temat zgodności z 

wymogami STS. Nie powinni jednak 

wyłącznie i automatycznie polegać na 

takim zgłoszeniu ani na informacjach 

przekazanych przez jednostkę inicjującą i 

jednostkę sponsorującą. 

Or. en 
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Poprawka  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS może być użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Konieczne 

jest jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

(23) Zaangażowanie upoważnionej 

osoby trzeciej w poświadczanie STS, jak 

też w pomoc w sprawdzaniu zgodności 

sekurytyzacji z wymogami STS ma 

kluczowe znaczenie dla inwestorów, 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących oraz SSPE i może 

przyczynić się do wzrostu zaufania na 

rynku sekurytyzacji STS. Konieczne jest 

jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS może być użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Konieczne 

jest jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS może być użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Jednostki 

inicjujące i jednostki sponsorujące 

powinny również korzystać z usług osoby 

trzeciej upoważnionej zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem w celu oceny, 

czy ich sekurytyzacja spełnia kryteria 

STS. Takie organy muszą podlegać 

nadzorowi regulacyjnemu. W zgłoszeniu 
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do ESMA i w późniejszej publikacji na 

stronie internetowej ESMA należy 

umieścić informację, że zgodność z 

kryteriami STS została potwierdzona przez 

upoważnioną osobę trzecią. Konieczne jest 

jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

Or. en 

 

Poprawka  166 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS może być użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Konieczne 

jest jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS jest użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

przyczynia się do wzrostu zaufania na 

rynku sekurytyzacji STS. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

powinny również korzystać z usług osoby 

trzeciej. Powinno to być dopuszczalne 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w 

celu oceny, czy ich sekurytyzacja spełnia 

kryteria STS. 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Danuta Maria Hübner 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Pomoc osób trzecich w 

sprawdzaniu zgodności sekurytyzacji z 

wymogami STS może być użyteczna dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Konieczne 

jest jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. 

(23) O sprawdzenie zgodności 

sekurytyzacji z wymogami STS można 

zwracać się do osób trzecich, gdyż ich 

zaangażowanie może być użyteczne dla 

inwestorów, jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących oraz SSPE i 

może przyczynić się do wzrostu zaufania 

na rynku sekurytyzacji STS. Konieczne 

jest jednak, aby inwestorzy przeprowadzali 

własne oceny, brali odpowiedzialność za 

swoje decyzje inwestycyjne, a nie 

automatycznie polegali na osobach 

trzecich. Sprawdzanie przez osoby trzecie 

nie powinno w żaden sposób wpływać na 

odpowiedzialność jednostki inicjującej, 

jednostki sponsorującej lub SSPE za 

wywiązanie się z zobowiązań prawnych 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23 a) Aby dostarczyć inwestorom 

wiarygodnych i niezależnych opinii na 

temat zgodności sekurytyzacji z kryteriami 

STS, należy ustanowić zasady i kryteria 

zapewniające, aby osoby trzecie były 

upoważnione do sprawdzania tej 

zgodności tylko wtedy, gdy nie ma ryzyka 

wystąpienia konfliktu interesów z 

jednostką inicjującą, kredytodawcą lub 

SSPE. 

Or. en 
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Poprawka  169 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Państwa członkowskie powinny 

wyznaczyć właściwe organy i nadać im 

niezbędne uprawnienia nadzorcze, 

dochodzeniowe i pozwalające na 

stosowanie sankcji. Informacje o sankcjach 

administracyjnych i środkach naprawczych 

zasadniczo powinny być publikowane. 

Ponieważ inwestorzy, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące, pierwotni 

kredytodawcy oraz SSPE mogą mieć 

siedziby w różnych państwach 

członkowskich i podlegać nadzorowi 

różnych właściwych organów w 

poszczególnych sektorach, należy 

zapewnić ścisłą współpracę pomiędzy 

odnośnymi właściwymi organami, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 

zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 

nr 1024/201324, i Europejskimi Urzędami 

Nadzoru; współpraca ta powinna opierać 

się na wzajemnej wymianie informacji i 

pomocy w zakresie działalności 

nadzorczej. 

(24) Aby nadzorować uczestników 

rynku STS, państwa członkowskie 

powinny wyznaczyć właściwe organy i 

nadać im niezbędne uprawnienia 

nadzorcze, dochodzeniowe i pozwalające 

na stosowanie sankcji. Informacje o 

sankcjach administracyjnych i środkach 

naprawczych zasadniczo powinny być 

publikowane. Ponieważ inwestorzy, 

jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące, pierwotni kredytodawcy oraz 

SSPE mogą mieć siedziby w różnych 

państwach członkowskich i podlegać 

nadzorowi różnych właściwych organów w 

poszczególnych sektorach, należy 

zapewnić ścisłą współpracę pomiędzy 

odnośnymi właściwymi organami, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 

zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 

nr 1024/201324, i Europejskimi Urzędami 

Nadzoru; współpraca ta powinna opierać 

się na wzajemnej wymianie informacji i 

pomocy w zakresie działalności 

nadzorczej. 

__________________ __________________ 

24 Rozporządzenie Rady (UE) nr 

1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. 

powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w 

odniesieniu do polityki związanej z 

nadzorem ostrożnościowym nad 

instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 

29.10.2013, s. 263). 

24 Rozporządzenie Rady (UE) nr 

1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. 

powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w 

odniesieniu do polityki związanej z 

nadzorem ostrożnościowym nad 

instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 

29.10.2013, s. 263). 

Or. en 
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Poprawka  170 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Państwa członkowskie powinny 

wyznaczyć właściwe organy i nadać im 

niezbędne uprawnienia nadzorcze, 

dochodzeniowe i pozwalające na 

stosowanie sankcji. Informacje o sankcjach 

administracyjnych i środkach naprawczych 

zasadniczo powinny być publikowane. 

Ponieważ inwestorzy, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące, pierwotni 

kredytodawcy oraz SSPE mogą mieć 

siedziby w różnych państwach 

członkowskich i podlegać nadzorowi 

różnych właściwych organów w 

poszczególnych sektorach, należy 

zapewnić ścisłą współpracę pomiędzy 

odnośnymi właściwymi organami, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 

zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 

nr 1024/201324, i Europejskimi Urzędami 

Nadzoru; współpraca ta powinna opierać 

się na wzajemnej wymianie informacji i 

pomocy w zakresie działalności 

nadzorczej. 

(24) Państwa członkowskie powinny 

wyznaczyć właściwe organy i wspomagać 

je w realizacji niezbędnych uprawnień 

nadzorczych, dochodzeniowych 

i pozwalających na stosowanie sankcji. 

Informacje o sankcjach administracyjnych 

i środkach naprawczych zasadniczo 

powinny być publikowane. Ponieważ 

inwestorzy, jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące, pierwotni kredytodawcy oraz 

SSPE mogą mieć siedziby w różnych 

państwach członkowskich i podlegać 

nadzorowi różnych właściwych organów w 

poszczególnych sektorach, należy 

zapewnić ścisłą współpracę pomiędzy 

odnośnymi właściwymi organami, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 

zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 

nr 1024/201324, i Europejskimi Urzędami 

Nadzoru; współpraca ta powinna opierać 

się na wzajemnej wymianie informacji i 

pomocy w zakresie działalności 

nadzorczej. 

__________________ __________________ 

24 Rozporządzenie Rady (UE) nr 

1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. 

powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w 

odniesieniu do polityki związanej z 

nadzorem ostrożnościowym nad 

instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 

29.10.2013, s. 263). 

24 Rozporządzenie Rady (UE) nr 

1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. 

powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w 

odniesieniu do polityki związanej z 

nadzorem ostrożnościowym nad 

instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 

29.10.2013, s. 263). 

Or. el 

Poprawka  171 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Jeśli chodzi o zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 648/2012, 

kontrakty pochodne będące przedmiotem 

obrotu poza rynkiem regulowanym 

zawierane przez SSPE nie powinny 

podlegać obowiązkowi rozliczania, o ile 

spełnione są pewne warunki. Powodem 

jest to, że stronami kontraktów 

pochodnych będących przedmiotem 

obrotu poza rynkiem regulowanym, 

zawieranych z SSPE, są zabezpieczeni 

wierzyciele objęci umowami sekurytyzacji 

i zazwyczaj zapewniona jest odpowiednia 

ochrona przed ryzykiem kredytowym 

kontrahenta. W odniesieniu do 

instrumentów pochodnych rozliczanych 

poza systemem partnerów centralnych, 

wymagane poziomy zabezpieczenia 

powinny również uwzględniać specyficzną 

strukturę umów sekurytyzacji i już 

przewidzianą w nich ochronę. 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Między obligacjami 

zabezpieczonymi i sekurytyzacjami istnieje 

pewna substytucyjność. Dlatego, aby 

zapobiec ewentualnemu zakłóceniu lub 

arbitrażowi między wykorzystaniem 

sekurytyzacji i obligacji zabezpieczonych 

ze względu na odmienne traktowanie 

kontraktów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, zawartych przez jednostki 

skreśla się 
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obligacji zabezpieczonych lub przez SSPE, 

należy również zmienić rozporządzenie 

(UE) nr  648/2012, tak aby zwolnić 

jednostki obligacji zabezpieczonych z 

obowiązku rozliczania oraz aby zapewnić, 

by jednostki obligacji zabezpieczonych 

podlegały tym samym dwustronnym 

uzgodnieniom dotyczącym zabezpieczeń. 

Or. it 

 

Poprawka  173 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Aby ułatwić ten proces inwestorom, 

jednostkom inicjującym, jednostkom 

sponsorującym i SSPE te same 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

powinny zostać przyznane Komisji w 

odniesieniu do przyjmowania 

regulacyjnych standardów technicznych 

dotyczących wzoru zgłoszeń STS, które 

zapewnią inwestorom i właściwym 

organom wystarczające informacje 

umożliwiające ocenę zgodności z 

wymogami STS. Podczas opracowywania 

aktów delegowanych Komisja powinna 

korzystać z wiedzy specjalistycznej ESMA 

w zakresie przygotowywania aktów 

delegowanych. ESMA powinna prowadzić 

intensywne konsultacje z dwoma 

pozostałymi Europejskimi Urzędami 

Nadzoru. 

(32) Aby ułatwić ten proces inwestorom, 

jednostkom inicjującym, jednostkom 

sponsorującym i SSPE te same 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

powinny zostać przyznane Komisji w 

odniesieniu do przyjmowania 

regulacyjnych standardów technicznych 

dotyczących minimalnych wymogów 

dotyczących przekazywania danych do 
zgłoszeń STS, które zapewnią inwestorom 

i właściwym organom wystarczające 

informacje umożliwiające ocenę zgodności 

z wymogami STS. Podczas 

opracowywania aktów delegowanych 

Komisja powinna korzystać z wiedzy 

specjalistycznej ESMA w zakresie 

przygotowywania aktów delegowanych. 

ESMA powinna prowadzić intensywne 

konsultacje z dwoma pozostałymi 

Europejskimi Urzędami Nadzoru. 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Morten Messerschmidt 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS. W związku z tym jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

powinny mieć możliwość zgłoszenia STS 

do ESMA zgodnie z art. 14 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

niektóre wymogi STS określone w 

niniejszym rozporządzeniu. W związku z 

tym jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE powinny mieć 

możliwość zgłoszenia STS do ESMA 

zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Właściwe traktowanie już istniejących transakcji ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez 

właściwego traktowania praw nabytych wiele z nich po prostu nie zakwalifikuje się jako STS, 

gdyż nie były strukturyzowane z myślą o obecnych precyzyjnych i szczegółowych wymogach 

STS. 

 

Poprawka  175 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS. W związku z tym jednostki 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS określone w motywie 20. 
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inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

powinny mieć możliwość zgłoszenia STS 

do ESMA zgodnie z art. 14 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS. W związku z tym jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

powinny mieć możliwość zgłoszenia STS 

do ESMA zgodnie z art. 14 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. 

(37) W przypadku pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednostki inicjujące, 

jednostki sponsorujące i SSPE mogą 

posługiwać się oznaczeniem „STS”, pod 

warunkiem że dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi STS. W związku z tym jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

powinny mieć możliwość zgłoszenia STS 

do ESMA zgodnie z art. 14 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. Jakiekolwiek 

późniejsze modyfikacje sekurytyzacji 

powinny być przyjmowane pod 

warunkiem, że sekurytyzacja spełnia 

wszystkie mające zastosowanie wymogi 

STS. 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Wymogi dotyczące badania due (38) Wymogi dotyczące badania due 
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diligence zostały zasadniczo przejęte z 

obowiązującego prawa unijnego, a zatem 

powinny mieć zastosowanie do 

sekurytyzacji emitowanych w dniu 1 

stycznia 2011 r. lub później oraz do 

sekurytyzacji wyemitowanych przed tą 

datą, jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. 

dodane zostały nowe ekspozycje bazowe 

lub też gdy ekspozycje zostały zastąpione. 

Odpowiednie artykuły rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 625/2014, 

które określają wymogi w zakresie 

zatrzymania ryzyka dotyczące instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt (1) i (2) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575 powinny 

pozostać w mocy do momentu, gdy zaczną 

mieć zastosowanie regulacyjne standardy 

techniczne dotyczące zatrzymania ryzyka 

zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Ze 

względu na pewność prawa instytucje 

kredytowe lub przedsiębiorstwa 

inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, 

zakłady reasekuracji oraz zarządzający 

alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi powinny – w odniesieniu 

do pozycji sekurytyzacyjnych 

niezrealizowanych na dzień wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia – nadal 

podlegać, odpowiednio, przepisom art. 405 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 

rozdziału 1, 2 i 3 i art. 22 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 625/2014, 

art. 254 i 255 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/35 oraz 

art. 51 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 231/2013. Aby jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

spełniały swoje obowiązki w zakresie 

przejrzystości do momentu, gdy zaczną 

mieć zastosowanie regulacyjne standardy 

techniczne, które mają zostać przyjęte 

przez Komisję na podstawie niniejszego 

rozporządzenia udostępniają one 

informacje wymienione w załącznikach I–

VIII do rozporządzenia delegowanego 

2015/3/UE na stronie internetowej, o której 

mowa w art. 5 ust. 4 niniejszego 

diligence zostały zasadniczo przejęte z 

obowiązującego prawa unijnego, a zatem 

powinny mieć zastosowanie do 

sekurytyzacji emitowanych w dniu 1 

stycznia 2011 r. lub później oraz do 

sekurytyzacji wyemitowanych przed tą 

datą, jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. 

dodane zostały nowe ekspozycje bazowe 

lub też gdy ekspozycje zostały zastąpione. 

Odpowiednie artykuły rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 625/2014, 

które określają wymogi w zakresie 

zatrzymania ryzyka dotyczące instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt (1) i (2) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575 powinny 

pozostać w mocy do momentu, gdy zaczną 

mieć zastosowanie regulacyjne standardy 

techniczne dotyczące zatrzymania ryzyka 

zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Ze 

względu na pewność prawa instytucje 

kredytowe lub przedsiębiorstwa 

inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, 

zakłady reasekuracji oraz zarządzający 

alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi powinny – w odniesieniu 

do sekurytyzacji wchodzących w zakres 

art. 404 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

bezpośrednio przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia – nadal 

podlegać, odpowiednio, przepisom art. 405 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 

rozdziału 1, 2 i 3 i art. 22 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 625/2014, 

art. 254 i 255 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/35 oraz 

art. 51 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 231/2013. Artykuły te, a 

także art. 4 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013 w przypadku odpowiednich 

transakcji ustanowionych przed 

przyjęciem zaktualizowanych 

regulacyjnych standardów technicznych 

należy interpretować zgodnie z przepisami 

rozdziału 1, 2 i 3 i art. 22 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 625/2014. 
Aby jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE spełniały swoje 

obowiązki w zakresie przejrzystości do 
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rozporządzenia. momentu, gdy zaczną mieć zastosowanie 

regulacyjne standardy techniczne, które 

mają zostać przyjęte przez Komisję na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

udostępniają one informacje wymienione 

w załącznikach I–VIII do rozporządzenia 

delegowanego 2015/3/UE na stronie 

internetowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

Poprawka  178 

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

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Motyw 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (38a) Należy wziąć pod uwagę stanowiska 

środowisk akademickich różnych państw 

członkowskich w sprawie zagrożeń 

związanych z ożywieniem sekurytyzacji. 

Or. pt 

Poprawka  179 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do inwestorów 

instytucjonalnych narażonych na ryzyko 

związane z sekurytyzacją oraz do 

jednostek inicjujących, pierwotnych 

kredytodawców, jednostek sponsorujących 

i podmiotów specjalnego przeznaczenia do 

celów sekurytyzacji. 

2. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do inwestorów 

instytucjonalnych narażonych na ryzyko 

kredytowe związane z sekurytyzacją. 

Niniejsze rozporządzenie ma również 

zastosowanie do jednostek inicjujących, 

pierwotnych kredytodawców, jednostek 

sponsorujących i podmiotów specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji, w 

każdym przypadku pod warunkiem, że 

odpowiedni podmiot ma siedzibę w Unii i 

jest zaangażowany w sekurytyzację. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

Poprawka  180 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku żadnej sekurytyzacji 

nie można wykluczać potencjalnych 

nabywców wewnątrzeuropejskich ze 

względu na narodowość lub miejsce 

zamieszkania. 

Or. es 
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Poprawka  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „sekurytyzacja” oznacza transakcję 

lub program, w wyniku których ryzyko 

kredytowe związane z ekspozycją lub pulą 
ekspozycji ulega podziałowi na transze 

charakteryzujące się obiema 

następującymi cechami: 

1) „sekurytyzacja” oznacza transakcję 

lub program, w których płatności w 

ramach transakcji lub programu zależą od 

dochodów z tytułu ekspozycji lub puli 

ekspozycji; 

Or. it 

 

Poprawka  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) płatności w ramach transakcji lub 

programu zależą od dochodów z tytułu 

ekspozycji lub puli ekspozycji; 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) hierarchia transz określa rozkład 

strat w czasie trwania transakcji lub 

programu. 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „jednostka specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji” lub 

„SSPE” oznacza spółkę, instytucję 

powierniczą lub inną osobę prawną 

niebędącą jednostką inicjującą lub 

jednostką sponsorującą, utworzoną w celu 

przeprowadzenia jednej lub więcej 

sekurytyzacji, której działalność ogranicza 

się do działań odpowiednich dla 

osiągnięcia tego celu i której struktura ma 

na celu oddzielenie zobowiązań SSPE od 

zobowiązań jednostki inicjującej, a 

posiadacze udziałów w takiej jednostce 

mają prawo zastawiać je lub zamieniać bez 

żadnych ograniczeń; 

2) „jednostka specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji” lub 

„SSPE” oznacza spółkę, instytucję 

powierniczą lub inną osobę prawną 

niebędącą jednostką inicjującą lub 

jednostką sponsorującą, utworzoną w celu 

przeprowadzenia jednej lub więcej 

sekurytyzacji, której działalność ogranicza 

się do działań odpowiednich dla 

osiągnięcia tego celu i której struktura ma 

na celu oddzielenie zobowiązań SSPE od 

zobowiązań jednostki inicjującej, a 

posiadacze udziałów w takiej jednostce 

mają prawo zastawiać je lub zamieniać bez 

żadnych ograniczeń; podmioty takie nie 

mogą mieć siedziby w państwie trzecim; 

Or. it 

 

Poprawka  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „jednostka specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji” lub 

„SSPE” oznacza spółkę, instytucję 

powierniczą lub inną osobę prawną 

niebędącą jednostką inicjującą lub 

jednostką sponsorującą, utworzoną w celu 

przeprowadzenia jednej lub więcej 

sekurytyzacji, której działalność ogranicza 

się do działań odpowiednich dla 

osiągnięcia tego celu i której struktura ma 

2) „jednostka specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji” lub 

„SSPE” oznacza spółkę, instytucję 

powierniczą lub inną osobę prawną 

niebędącą jednostką inicjującą lub 

jednostką sponsorującą, utworzoną w celu 

przeprowadzenia jednej lub więcej 

sekurytyzacji, której działalność ogranicza 

się do działań odpowiednich dla 

osiągnięcia tego celu i której struktura ma 
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na celu oddzielenie zobowiązań SSPE od 

zobowiązań jednostki inicjującej, a 

posiadacze udziałów w takiej jednostce 

mają prawo zastawiać je lub zamieniać bez 

żadnych ograniczeń; 

na celu oddzielenie zobowiązań SSPE od 

zobowiązań jednostki inicjującej, a 

posiadacze udziałów w takiej jednostce 

mają prawo zastawiać je lub zamieniać bez 

żadnych ograniczeń; 

 Ekspozycja, która spełnia kryteria 

wymienione w art. 147 ust. 8 lit. a)–c) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575 i służy 

do obsługi zasobów fizycznych nie może 

być uznana za ekspozycję z tytułu 

sekurytyzacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  186 

Dariusz Rosati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostkę, która kupuje ekspozycje 

osoby trzeciej na własny rachunek, a 

b) jednostkę, która kupuje ekspozycje 

osoby trzeciej na własny rachunek, a 
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następnie poddaje je sekurytyzacji; następnie sprzedaje je SSPE lub dokonuje 

cesji na rzecz SSPE lub przenosi ryzyko z 

tytułu tych ekspozycji, stosując kredytowe 

instrumenty pochodne lub gwarancje 

kredytowe; 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w drodze odstępstwa od lit. (a) i 

(b), w przypadku w pełni wspieranego 

programu ABCP inwestorzy 

instytucjonalni inwestujący w stosowne 

papiery dłużne przedsiębiorstw biorą pod 

uwagę cechy programu ABCP i wsparcie 

na utrzymanie płynności dostarczane 

przez jednostkę sponsorującą; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku inwestorów w ABCP emitowane przez tzw. multi-seller conduits (podmioty, 

które kupują i utrzymują aktywa finansowe od wielu zbywających) z transakcjami, które są w 

pełni wspierane przez instrument wsparcia płynności dostarczany przez jednostkę 

sponsorującą, istotny wpływ na wyniki pozycji sekurytyzacyjnych mają cechy inne niż 

wymienione w lit. (b) (zdarzenia uruchamiające, elementy powodujące poprawę 

kredytowania, definicja niewykonania zobowiązania). 

 

Poprawka  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „resekurytyzacja” oznacza 

sekurytyzację, w której przypadku co 

najmniej jedna z ekspozycji bazowych jest 

pozycją sekurytyzacyjną; 

4) „resekurytyzacja” oznacza 

sekurytyzację, w przypadku której ryzyko 

związane z bazową pulą ekspozycji jest 

dzielone na transze i co najmniej jedna z 

ekspozycji bazowych jest pozycją 

sekurytyzacyjną; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sformułowanie tego punktu proponowane przez Radę jest jaśniejsze niż propozycja Komisji 

 

Poprawka  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) „jednostka sponsorująca” oznacza 

instytucję kredytową lub firmę 

inwestycyjną, inną niż jednostka inicjująca, 

zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt (1) i (2) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575, która 

ustanawia i prowadzi program emisji 

papierów dłużnych przedsiębiorstw 

zabezpieczonych aktywami lub inną 

transakcję sekurytyzacyjną lub program 

sekurytyzacyjny, w ramach których 

kupowane są ekspozycje od jednostek 

będących osobami trzecimi; 

5) „jednostka sponsorująca” oznacza 

instytucję kredytową lub firmę 

inwestycyjną, inną niż jednostka inicjująca 

lub pierwotny kredytodawca, zdefiniowaną 

w art. 4 ust. 1 pkt (2) i (1) rozporządzenia 

(UE) nr 2013/575, lub instytucję 

kredytową z państwa trzeciego albo firmę 

inwestycyjną z państwa trzeciego pod 

warunkiem, że państwo trzecie stosuje w 

odniesieniu do tej jednostki wymogi 

ostrożnościowe i nadzorcze co najmniej 

równoważne z tymi, które stosuje się w 

Unii, która ustanawia i prowadzi program 

emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw 

zabezpieczonych aktywami lub inną 

transakcję sekurytyzacyjną lub program 

sekurytyzacyjny, w ramach których 

kupowane są ekspozycje od jednostek 

będących osobami trzecimi; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

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.) 

 

Poprawka  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) „jednostka sponsorująca” oznacza 

instytucję kredytową lub firmę 

inwestycyjną, inną niż jednostka inicjująca, 

zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt (1) i (2) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575, która 

ustanawia i prowadzi program emisji 

papierów dłużnych przedsiębiorstw 

zabezpieczonych aktywami lub inną 

transakcję sekurytyzacyjną lub program 

sekurytyzacyjny, w ramach których 

kupowane są ekspozycje od jednostek 

będących osobami trzecimi; 

5) „jednostka sponsorująca” oznacza 

instytucję kredytową lub firmę 

inwestycyjną, inną niż jednostka inicjująca, 

zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt (1) i (2) 

rozporządzenia (UE) nr 2013/575, która 

ustanawia i prowadzi program emisji 

papierów dłużnych przedsiębiorstw 

zabezpieczonych aktywami lub inną 

transakcję sekurytyzacyjną lub program 

sekurytyzacyjny, w ramach których 

kupowane są ekspozycje od jednostek 

będących osobami trzecimi. Do celów 

niniejszej definicji uznaje się również, że 

jednostka sponsorująca zarządza 

transakcją sekurytyzacyjną lub 

programem sekurytyzacyjnym, w 

przypadku gdy taka transakcja lub 

program obejmują bieżące aktywne 

zarządzanie portfelem, które to zadanie 

przekazano jednostce upoważnionej do 

wykonywania takiej działalności zgodnie z 

dyrektywą 2014/65/UE, dyrektywą 

2011/61/UE lub dyrektywą 2009/65/WE; 

Or. en 
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Poprawka  191 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) „powiernik” oznacza podmiot 

posiadający publiczną koncesję, 

niezależny od jednostki sponsorującej i 

jednostki inicjującej, utworzony w 

państwie członkowskim w celu 

zarządzania SSPE, prowadzący 

monitorowanie ryzyka kredytowego w 

imieniu i w najlepszym interesie 

inwestorów, jednocześnie upoważniony do 

sprawdzania zgodności z rozdz. 3 sekcja 1 

lub 2 niniejszego rozporządzenia (kryteria 

STS); 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „transza” oznacza ustalony 

umownie segment ryzyka kredytowego 

związanego z ekspozycją lub pulą 

ekspozycji, przy czym pozycja w takim 

segmencie obarczona jest większym lub 

mniejszym ryzykiem straty kredytowej niż 

pozycja o tej samej kwocie w innym 

segmencie, nie uwzględnia się przy tym 

ochrony kredytowej zapewnianej przez 

osoby trzecie bezpośrednio posiadaczom 

pozycji w danym segmencie lub innych 

segmentach; 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „program emisji papierów 

dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych 

aktywami” lub program ABCP  oznacza 

program sekurytyzacji, w ramach którego 

emitowane są papiery wartościowe 

przyjmujące głównie postać papierów 

dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych 

aktywami z pierwotnym terminem 

zapadalności wynoszącym jeden rok lub 

krótszym; 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „transakcja na papierach dłużnych 

przedsiębiorstw zabezpieczonych 

aktywami” lub transakcja ABCP oznacza 

sekurytyzację w ramach programu ABCP; 

skreśla się  

Or. it 

 

Poprawka  195 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „transakcja na papierach dłużnych 

przedsiębiorstw zabezpieczonych 

aktywami” lub transakcja ABCP oznacza 

sekurytyzację w ramach programu ABCP; 

8) „transakcja na papierach dłużnych 

przedsiębiorstw zabezpieczonych 

aktywami” lub transakcja ABCP oznacza 

sekurytyzację finansowaną w całości lub 

częściowo przez program ABCP; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wiele prywatnych transakcji sekurytyzacyjnych posiada wielu inwestorów 

uprzywilejowanych, np. kilka programów ABCP lub programy ABCP wraz z instytucjami 

kredytowymi, albo innych inwestorów. Definiowanie lub opisywanie „transakcji ABCP” jako 

transakcji „w ramach” programu ABCP jest mylące i może być zbyt ograniczające, jeśli nie 

obejmie tych transakcji konsorcjalnych. 

 

Poprawka  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „sekurytyzacja tradycyjna”  

oznacza sekurytyzację, w ramach której 

prowadzi się ekonomiczny transfer 

ekspozycji objętych sekurytyzacją. 

Odbywa się to w drodze przeniesienia 

własności sekurytyzowanych ekspozycji z 

jednostki inicjującej na rzecz jednostki 

specjalnego przeznaczenia do celów 

sekurytyzacji (SSPE) lub poprzez 

subpartycypację takiej jednostki. 

Wyemitowane papiery wartościowe nie 

stanowią zobowiązań płatniczych 

jednostki inicjującej; 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „sekurytyzacja tradycyjna” 

oznacza sekurytyzację, w ramach której 

prowadzi się ekonomiczny transfer 

ekspozycji objętych sekurytyzacją. 

Odbywa się to w drodze przeniesienia 

własności sekurytyzowanych ekspozycji z 

jednostki inicjującej na rzecz jednostki 

specjalnego przeznaczenia do celów 

sekurytyzacji (SSPE) lub poprzez 

subpartycypację takiej jednostki. 

Wyemitowane papiery wartościowe nie 

stanowią zobowiązań płatniczych 

jednostki inicjującej; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z krytycznymi opiniami różnych organizacji (np. inicjatywy Finance Watch) podział 

na transze powoduje ogromną dodatkową złożoność i konflikty interesów, a zatem nie może 

należeć do ram prostej sekurytyzacji, ale może istnieć poza tymi ramami. Podział na transze 

zwykle przyciąga gorzej poinformowanych inwestorów, którzy polegają na dobrych ratingach 

zamiast przeprowadzić własne badanie due diligence. 

Poprawka  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „sekurytyzacja tradycyjna” oznacza 

sekurytyzację, w ramach której prowadzi 

się ekonomiczny transfer ekspozycji 

objętych sekurytyzacją. Odbywa się to w 

drodze przeniesienia własności 

sekurytyzowanych ekspozycji z jednostki 

inicjującej na rzecz jednostki specjalnego 

9) „sekurytyzacja tradycyjna” oznacza 

sekurytyzację, w ramach której prowadzi 

się transfer interesu ekonomicznego w 

ekspozycjach objętych sekurytyzacją przez 

prawne przeniesienie własności lub cesję, 

przeniesienie, powierzenie lub rejestrację 

mającą porównywalne skutki prawne 
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przeznaczenia do celów sekurytyzacji 

(SSPE) lub poprzez subpartycypację takiej 

jednostki. Wyemitowane papiery 

wartościowe nie stanowią zobowiązań 

płatniczych jednostki inicjującej; 

sekurytyzowanych ekspozycji z jednostki 

inicjującej na rzecz jednostki specjalnego 

przeznaczenia do celów sekurytyzacji 

(SSPE) lub poprzez subpartycypację takiej 

jednostki. Wyemitowane papiery 

wartościowe nie stanowią zobowiązań 

płatniczych jednostki inicjującej; 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) „zrównoważone i odpowiedzialne 

inwestowanie (SRI)” oznacza podejście do 

inwestowania zorientowane na długi 

termin, które integruje takie czynniki jak 

ochrona środowiska, polityka społeczna, 

ład korporacyjny (ESG) w procesie 

badania, analizy i wyboru papierów 

wartościowych w ramach portfela 

inwestycyjnego. Łączy ono analizę 

fundamentalną i zaangażowanie z oceną 

czynników ESG w celu lepszego 

uchwycenia długoterminowych stóp 

zwrotu dla inwestorów, a także 

przyniesienia korzyści społeczeństwu 

poprzez wpływanie na zachowanie firm. 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „sekurytyzacja syntetyczna”  skreśla się 
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oznacza sekurytyzację, w ramach której 

przeniesienie ryzyka odbywa się przy 

użyciu kredytowych instrumentów 

pochodnych lub gwarancji, a ekspozycje 

objęte sekurytyzacją pozostają 

ekspozycjami jednostki inicjującej; 

Or. it 

 

Poprawka  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „sekurytyzacja syntetyczna” 

oznacza sekurytyzację, w ramach której 

przeniesienie ryzyka odbywa się przy 

użyciu kredytowych instrumentów 

pochodnych lub gwarancji, a ekspozycje 

objęte sekurytyzacją pozostają 

ekspozycjami jednostki inicjującej; 

10) „sekurytyzacja syntetyczna” 

oznacza sekurytyzację, w ramach której 

przeniesienie ryzyka odbywa się przy 

użyciu kredytowych instrumentów 

pochodnych lub gwarancji, a ekspozycje 

objęte sekurytyzacją pozostają 

ekspozycjami jednostki inicjującej; w 

żadnym wypadku nie może ona być 

uznana za STS; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jak uznała Komisja, sekurytyzacja syntetyczna wprowadza dodatkowe ryzyko kredytowe 

kontrahenta, ewentualne komplikacje i dodatkowy brak przejrzystości, powinna też 

pozostawać poza ramami STS. 

 

Poprawka  202 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „inwestor” oznacza osobę 

posiadającą papiery wartościowe będące 

wynikiem sekurytyzacji; 

11) „inwestor” oznacza osobę 

posiadającą ekspozycję na ryzyko 

kredytowe będącą wynikiem sekurytyzacji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja sekurytyzacji jest bardzo szeroka i może obejmować rozwiązania, które nie wiążą 

się z emisją papierów wartościowych, zatem definicja inwestora powinna to odzwierciedlać. 

W znaczeniu stosowanym w wymogach kapitałowych i innych wymogach regulacyjnych 

dotyczących sekurytyzacji oraz w odniesieniu do nich, termin ten nie jest generalnie 

ograniczony do posiadacza „papierów wartościowych”. 

 

Poprawka  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „inwestor” oznacza osobę 

posiadającą papiery wartościowe będące 

wynikiem sekurytyzacji; 

11) „inwestor” oznacza osobę 

posiadającą pozycję sekurytyzacyjną; 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) „inwestorzy instytucjonalni” 

oznaczają zakłady ubezpieczeń w 

rozumieniu art. 13 pkt 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

12) „inwestorzy instytucjonalni” 

oznaczają każdy z następujących 

podmiotów: 
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2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II); 

zakłady reasekuracji w rozumieniu art. 13 

pkt 4 dyrektywy 2009/138/WE; instytucje 

pracowniczych programów emerytalnych 

objęte zakresem stosowania dyrektywy 

2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady25 zgodnie z jej art. 2, chyba że 

państwa członkowskie zdecydowały o 

niestosowaniu tej dyrektywy w całości lub 

w części do takiej instytucji zgodnie z 

art. 5 tej dyrektywy; zarządzającego 

alternatywnym funduszem inwestycyjnym 

(ZAFI) w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE26, który zarządza 

alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (AFI) lub wprowadza je 

do obrotu w Unii; lub spółkę zarządzającą 

UCTIS w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/65/WE27; lub wewnętrznie 

zarządzane UCITS będące spółką 

inwestycyjną, która uzyskała zezwolenie 

zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE i nie 

wyznaczyła spółki zarządzającej, która 

uzyskała zezwolenie na podstawie tej 

dyrektywy, do zarządzania jej sprawami; 

lub instytucje kredytowe lub firmy 

inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 1 i 2 rozporządzenia (UE) 

nr 2013/575; 

__________________ __________________ 

25 Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 

2003 r. w sprawie działalności instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

(Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10). 

25 Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 

2003 r. w sprawie działalności instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

(Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10). 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz 

rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz 

rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 
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1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1). 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1). 

27 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych odnoszących się do 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 

w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 

(Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32). 

27 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych odnoszących się do 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 

w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 

(Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32). 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 – podpunkt i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) wielostronny bank rozwoju w 

rozumieniu art. 117 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013 (1a), organizacja 

międzynarodowa lub podmiot promocyjny. 

 --------- 

 1a rozporządzenie (UE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych 

Or. en 

 

Poprawka  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a) „sekurytyzacja bilansowa” 

oznacza transakcję sekurytyzacyjną 

strukturyzowaną przez instytucję w celu 
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przeniesienia ryzyka ekspozycji 

inicjowanych przez samą instytucję lub 

jedną z jej jednostek powiązanych w 

portfelu bankowym poza bilans, jeżeli 

przeniesienie ryzyka odbywa się przez 

wykorzystanie kredytowych instrumentów 

pochodnych lub gwarancji, a 

sekurytyzowane ekspozycje pozostają 

ekspozycjami instytucji inicjującej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  207 

Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a) „spółka zarządzająca” oznacza 

spółkę, której normalną działalnością jest 

zarządzanie SSPE; 

Or. en 
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Poprawka  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a) „pozycja sekurytyzacyjna” oznacza 

ekspozycję na ryzyko kredytowe z tytułu 

sekurytyzacji; 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18a) „pozycja sekurytyzacyjna” oznacza 

ekspozycję kredytową z tytułu 

sekurytyzacji; 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 18b) „sekurytyzacja publiczna” oznacza 

ekspozycję kredytową z tytułu 

sekurytyzacji, w przypadku której: 

 a) niektóre lub wszystkie utworzone 

pozycje sekurytyzacyjne posiadane przez 

inwestorów mają postać instrumentów 

finansowych w rozumieniu dyrektywy 
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2014/65/UE; oraz 

 b) te instrumenty finansowe są lub zostały 

wyemitowane w okolicznościach 

wymagających: 

 (i) publikacji prospektu zgodnie z art. 3 

dyrektywy 2003/71/WE, lub 

 (ii) publikacji dokumentu ofertowego, 

zgodnie z przepisami prawa krajowego lub 

zasadami obrotu w systemie, w którym 

takie instrumenty finansowe są 

dopuszczone do obrotu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niektóre sekurytyzacje mogą być transakcjami publicznymi, a niektóre prywatnymi. W 

rozporządzeniu musi być zawarta właściwa definicja w celu rozróżnienia tych dwóch 

rodzajów. 

 

Poprawka  211 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Zasięg rynku sekurytyzacji 

 1. Inwestorzy zaangażowani w 

sekurytyzację są inwestorami 

instytucjonalnymi. 

 2. Biorąca udział w sekurytyzacji 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

są podmiotami objętymi regulacją zgodnie 

z art. 2 ust. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2002/87/WE, ze 

zmianami1a, art. 4 ust. 5 dyrektywy 

2014/17/UE1b, lub wielostronnym 

bankiem rozwoju w rozumieniu art. 117 

ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/20131c. 
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 __________________ 

 1a. Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru 

nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami 

inwestycyjnymi konglomeratu 

finansowego i zmieniająca dyrektywy 

Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 

92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 

93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 

2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1). 

 1b. Dyrektywa w sprawie kredytów 

hipotecznych 2014/17/UE z dnia 4 lutego 

2014 r. w sprawie konsumenckich umów o 

kredyt związanych z nieruchomościami 

mieszkalnymi, która reguluje kwestie 

pośredników kredytowych. 

 1c. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 

dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  212 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Uprawnione strony sekurytyzacji 

 1. Inwestorzy zaangażowani w 

sekurytyzację są inwestorami 

instytucjonalnymi. 

 2. Biorąca udział w sekurytyzacji 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 
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są podmiotami objętymi regulacją zgodnie 

z art. 2 ust. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2002/87/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  213 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2b 

 Zakaz resekurytyzacji 

 Ekspozycje bazowe sekurytyzacji nie 

obejmują sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przed przyjęciem ryzyka 

związanego z sekurytyzacją inwestor 

instytucjonalny sprawdza, czy: 

1. Przed przyjęciem ryzyka 

kredytowego związanego z sekurytyzacją 

inwestor instytucjonalny, inny niż 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca, sprawdza, czy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie musi istnieć potrzeba zgodności jednostki inicjującej, jednostki sponsorującej lub 
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pierwotnego kredytodawcy z wymogami dotyczącymi należytej staranności i powinno to 

zostać wyjaśnione. Musi być jasne, że tak samo jak w przypadku wymagań dotyczących 

należytej staranności, zobowiązania powinny powstawać w chwili przyjęcia przez odpowiedni 

podmiot ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego/ryzyka wynikającego ze strat kapitałowych. 

 

Poprawka  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przed przyjęciem ryzyka 

związanego z sekurytyzacją inwestor 

instytucjonalny sprawdza, czy: 

1. Przed przyjęciem ryzyka 

związanego z pozycją sekurytyzacyjną 

inwestor instytucjonalny sprawdza, czy: 

Or. en 

 

Poprawka  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeżeli jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca nie jest instytucją 

kredytową lub firmą inwestycyjną w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 

jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca udziela wszystkich swoich 

kredytów na podstawie należytych i ściśle 

zdefiniowanych kryteriów oraz jasno 

określonych procedur zatwierdzania, 

zmiany, odnawiania i finansowania tych 

kredytów i posiada skuteczne systemy 

stosowania tych kryteriów i procesów; 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  217 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeżeli jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca nie jest instytucją 

kredytową lub firmą inwestycyjną w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 

jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca udziela wszystkich swoich 

kredytów na podstawie należytych i ściśle 

zdefiniowanych kryteriów oraz jasno 

określonych procedur zatwierdzania, 

zmiany, odnawiania i finansowania tych 

kredytów i posiada skuteczne systemy 

stosowania tych kryteriów i procesów; 

a) jeżeli jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca nie jest instytucją 

kredytową lub firmą inwestycyjną w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 

jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca udziela odpowiednich 

kredytów na podstawie należytych i ściśle 

zdefiniowanych kryteriów oraz jasno 

określonych procedur zatwierdzania, 

zmiany, odnawiania i finansowania tych 

kredytów i posiada skuteczne systemy 

stosowania tych kryteriów i procesów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Inwestor nie powinien być zobowiązany do przeprowadzenia badania due diligence jednostki 

inicjującej/pierwotnego kredytodawcy i jego wszystkich kredytów. W najlepszym wypadku 

byłoby to niepraktyczne, a w najgorszym niemożliwe, aby inwestorzy dokonywali analizy due 

diligence kredytów jednostki inicjującej / pierwotnego kredytodawcy będącego dużym 

niebankowym/regulowanym przez CRR przedsiębiorstwem inwestycyjnym. 

 

Poprawka  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

zachowuje istotny udział gospodarczy 

netto zgodnie z art. 4 niniejszego 

rozporządzenia oraz ujawnia go 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

zawsze zachowuje istotny udział 

gospodarczy netto zgodnie z art. 4 

niniejszego rozporządzenia oraz ujawnia 
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inwestorom instytucjonalnym zgodnie z 

art. 5; 

go inwestorom instytucjonalnym zgodnie z 

art. 5; 

Or. it 

 

Poprawka  219 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

zachowuje istotny udział gospodarczy 

netto zgodnie z art. 4 niniejszego 

rozporządzenia oraz ujawnia go 

inwestorom instytucjonalnym zgodnie z 

art. 5; 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

zachowuje istotny udział gospodarczy 

netto zgodnie z art. 4 niniejszego 

rozporządzenia oraz ujawnia go 

inwestorom instytucjonalnym zgodnie z: 

 (i) art. 4 w przypadku sekurytyzacji 

wyemitowanych w dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie albo sekurytyzacji, do których 

niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

zgodnie z art. 28 ust. 4a; lub 

 (ii) jakimikolwiek wymogami 

obowiązującymi na podstawie art. 28 ust. 

4b w przypadku sekurytyzacji 

wyemitowanych przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obecnym projektem ten aspekt obowiązków dotyczących należytej staranności staje 

się coraz bardziej aspektem przekrojowym zamierzonego zastosowania przekształconych 

wymogów dotyczących zatrzymania ryzyka opisanych w art. 28 (przepisy przejściowe). 

Powstaną poważne problemy, jeśli inwestorzy będą musieli oceniać zgodność z wymogami 

dotyczącymi utrzymania ryzyka w kontekście wszystkich transakcji (w tym wcześniejszych) 

zgodnie z przekształconym standardem. 
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Poprawka  220 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

informacje wymagane na mocy art. 5 

niniejszego rozporządzenia z 

częstotliwością i zgodnie z procedurami 

określonymi w tym artykule. 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE, albo kilka z nich, 

udostępniły lub zgodziły się udostępnić 
informacje wystarczające do celów 

dokonania oceny, o której mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak określony obowiązek nie należy do obecnego pakietu obowiązków dotyczących należytej 

staranności, których inwestorzy muszą przestrzegać, i nie jest jasne, dlaczego uznaje się za 

konieczne wzmocnienie obowiązków informacyjnych w ten sposób. 

 

Poprawka  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

informacje wymagane na mocy art. 5 

niniejszego rozporządzenia z 

częstotliwością i zgodnie z procedurami 

określonymi w tym artykule. 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

informacje wymagane na mocy art. 5 

niniejszego rozporządzenia w uzgodnieniu 

z agentem poświadczającym będącym 

stroną trzecią, a także z częstotliwością i 

zgodnie z procedurami określonymi w tym 

artykule. 

Or. en 
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Poprawka  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

informacje wymagane na mocy art. 5 

niniejszego rozporządzenia z 

częstotliwością i zgodnie z procedurami 

określonymi w tym artykule. 

c) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE, tam gdzie ma to 

zastosowanie, udostępniają informacje 

wymagane na mocy art. 5 niniejszego 

rozporządzenia z częstotliwością i zgodnie 

z procedurami określonymi w tym 

artykule. 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed przyjęciem ryzyka 

związanego z sekurytyzacją inwestorzy 

instytucjonalni przeprowadzają badanie 

due diligence współmierne do 

ponoszonego ryzyka, obejmujące co 

najmniej następujące aspekty: 

2. Przed przyjęciem ryzyka 

kredytowego związanego z sekurytyzacją 

inwestorzy instytucjonalni przeprowadzają 

badanie due diligence współmierne do 

ponoszonego ryzyka, obejmujące co 

najmniej następujące aspekty: 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed przyjęciem ryzyka 2. Przed przyjęciem ryzyka 
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związanego z sekurytyzacją inwestorzy 

instytucjonalni przeprowadzają badanie 

due diligence współmierne do 

ponoszonego ryzyka, obejmujące co 

najmniej następujące aspekty: 

związanego z pozycją sekurytyzacyjną 

inwestorzy instytucjonalni przeprowadzają 

badanie due diligence współmierne do 

ponoszonego ryzyka, obejmujące co 

najmniej następujące aspekty: 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w drodze odstępstwa od lit. (a) i 

(b), w przypadku w pełni wspieranego 

programu ABCP inwestorzy 

instytucjonalni inwestujący w stosowne 

papiery dłużne przedsiębiorstw biorą pod 

uwagę cechy programu ABCP i wsparcie 

na utrzymanie płynności dostarczane 

przez jednostkę sponsorującą; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku inwestorów w ABCP emitowane przez tzw. multi-seller conduits (podmioty, 

które kupują i utrzymują aktywa finansowe od wielu zbywających) z transakcjami, które są w 

pełni wspierane przez instrument wsparcia płynności dostarczany przez jednostkę 

sponsorującą, istotny wpływ na wyniki pozycji sekurytyzacyjnych mają cechy inne niż 

wymienione w lit. (b) (zdarzenia uruchamiające, elementy powodujące poprawę 

kredytowania, definicja niewykonania zobowiązania). 

 

Poprawka  226 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w odniesieniu do sekurytyzacji 

oznaczonej jako STS, czy dana 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS 

ustanowione w art. 7–10 oraz art. 11–14. 

Inwestorzy instytucjonalni mogą w 

odpowiednim stopniu polegać na 

zgłoszeniu STS zgodnie z art. 14 ust. 1 

oraz na ujawnionych przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE 

informacjach dotyczących zgodności z 

wymogami STS. 

c) w odniesieniu do sekurytyzacji 

oznaczonej jako STS, czy dana 

sekurytyzacja spełnia wymogi STS 

ustanowione w art. 7–10 oraz art. 11–14. 

Inwestorzy instytucjonalni mogą w 

odpowiednim stopniu polegać na będącym 

stroną trzecią agencie poświadczającym 

oraz na zgłoszeniu STS zgodnie z art. 14 

ust. 1 oraz na ujawnionych przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE 

informacjach dotyczących zgodności z 

wymogami STS. 

Or. en 

 

Poprawka  227 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Inwestorzy instytucjonalni, którzy 

są narażeni na ryzyko związane z 

sekurytyzacją muszą przynajmniej: 

3. Inwestorzy instytucjonalni, którzy 

są narażeni na ryzyko kredytowe związane 

z sekurytyzacją muszą przynajmniej: 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Inwestorzy instytucjonalni, którzy 

są narażeni na ryzyko związane z 

3. Inwestorzy instytucjonalni, którzy 

są narażeni na ryzyko związane z pozycją 



 

PE587.495v01-00 92/150 AM\1101631PL.doc 

PL 

sekurytyzacją muszą przynajmniej: sekurytyzacyjną muszą przynajmniej: 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ustanowić pisemne procedury 

współmierne z profilem ryzyka pozycji 

sekurytyzacyjnej i, o ile dotyczy, stosowne 

do ich portfela handlowego i 

niehandlowego, w celu bieżącego 

monitorowania zgodności z przepisami ust. 

1 i 2 oraz wyników pozycji 

sekurytyzacyjnych i ekspozycji bazowych. 

W stosownych przypadkach te pisemne 

procedury obejmują monitorowanie 

rodzaju ekspozycji, udziału procentowego 

kredytów przeterminowanych o ponad 30, 

60 i 90 dni, współczynnika niewykonania 

zobowiązań, częstości przedterminowych 

spłat, kredytów w windykacji, stopni 

odzysku, odkupów, modyfikacji pożyczek, 

przerw w spłacie, rodzajów zabezpieczenia 

i tego, przez kogo zamieszkana jest 

nieruchomość, oraz rozkładu częstości 

punktowych ocen zdolności kredytowej lub 

inne środki oceny wiarygodności 

kredytowej odnoszące się do wszystkich 

ekspozycji bazowych, dywersyfikacji 

sektorowej i geograficznej, rozkładu 

częstości wskaźnika wysokości zadłużenia 

do wartości zabezpieczenia w przedziałach 

umożliwiających odpowiednią analizę 

wrażliwości. Jeżeli ekspozycje bazowe są 

same w sobie pozycjami 

sekurytyzacyjnymi, inwestorzy 

instytucjonalni monitorują również 

ekspozycje bazowe tych sekurytyzacji; 

a) ustanowić pisemne procedury 

współmierne z profilem ryzyka pozycji 

sekurytyzacyjnej i, o ile dotyczy, stosowne 

do ich portfela handlowego i 

niehandlowego, w celu bieżącego 

monitorowania zgodności z przepisami ust. 

1 i 2 oraz wyników pozycji 

sekurytyzacyjnych i ekspozycji bazowych. 

W stosownych przypadkach te pisemne 

procedury obejmują monitorowanie 

rodzaju ekspozycji, udziału procentowego 

kredytów przeterminowanych o ponad 30, 

60 i 90 dni, współczynnika niewykonania 

zobowiązań, częstości przedterminowych 

spłat, kredytów w windykacji, stopni 

odzysku, odkupów, modyfikacji pożyczek, 

przerw w spłacie, rodzajów zabezpieczenia 

i tego, przez kogo zamieszkana jest 

nieruchomość, oraz rozkładu częstości 

punktowych ocen zdolności kredytowej lub 

inne środki oceny wiarygodności 

kredytowej odnoszące się do wszystkich 

ekspozycji bazowych, dywersyfikacji 

sektorowej i geograficznej, rozkładu 

częstości wskaźnika wysokości zadłużenia 

do wartości zabezpieczenia w przedziałach 

umożliwiających odpowiednią analizę 

wrażliwości. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Związane z zakazem resekurytyzacji 

 

Poprawka  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) regularnie przeprowadzać testy 

warunków skrajnych w odniesieniu do 

przepływów pieniężnych i wartości 

zabezpieczenia ekspozycji bazowych w 

sposób współmierny do charakteru, skali i 

złożoności ryzyka pozycji 

sekurytyzacyjnej; 

b) regularnie przeprowadzać testy 

warunków skrajnych w odniesieniu do 

przepływów pieniężnych i wartości 

zabezpieczenia ekspozycji bazowych w 

sposób współmierny do charakteru, skali i 

złożoności ryzyka pozycji 

sekurytyzacyjnej; wymóg ten jednak nie 

obowiązuje, gdy inwestorzy są narażeni na 

ryzyko sekurytyzacji STS; 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) regularnie przeprowadzać testy 

warunków skrajnych w odniesieniu do 

przepływów pieniężnych i wartości 

zabezpieczenia ekspozycji bazowych w 

sposób współmierny do charakteru, skali i 

złożoności ryzyka pozycji 

sekurytyzacyjnej; 

b) jeśli są narażeni na ryzyko 

związane z sekurytyzacją, która nie jest 

oznaczona jako STS, regularnie 

przeprowadzać testy warunków skrajnych 

w odniesieniu do przepływów pieniężnych 

i wartości zabezpieczenia ekspozycji 

bazowych w sposób współmierny do 

charakteru, skali i złożoności ryzyka 

pozycji sekurytyzacyjnej; 

Or. en 
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Poprawka  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w przypadku w pełni wspieranych 

transakcji ABCP – regularnie 

przeprowadzać testy warunków skrajnych 

w odniesieniu do zdolności kredytowej 

dostawcy instrumentu wsparcia płynności 

zamiast w odniesieniu do 

sekurytyzowanych ekspozycji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  233 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Nie naruszając ust. 1–3 

niniejszego artykułu, w przypadku gdy 

inwestor instytucjonalny upoważnił 

przedsiębiorstwa inwestycyjne lub 

podlegające regulacji podmioty 

zarządzające aktywami do podejmowania 

decyzji w zakresie zarządzania 
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inwestycyjnego, które mogłyby narazić go 

na ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, ten 

inwestor instytucjonalny może polecić tym 

przedsiębiorstwom inwestycyjnym lub 

podlegającym regulacji podmiotom 

zarządzającym aktywami, by wypełniły 

swoje obowiązki na mocy niniejszego 

artykułu w odniesieniu do każdej 

ekspozycji z tytułu sekurytyzacji będącej 

wynikiem tych decyzji. Państwa 

członkowskie zapewniają, by w przypadku 

gdy inwestorowi instytucjonalnemu 

polecono zgodnie z niniejszym ustępem 

wypełnienie obowiązków innego inwestora 

instytucjonalnego i gdy nie wykona on 

tych obowiązków, każda sankcja, którą 

można nałożyć do celów art. 17 i 18 może 

zostać nałożona na zarządzającego 

inwestora instytucjonalnego, a nie na 

inwestora instytucjonalnego, który 

posiada ekspozycję z tytułu danej 

sekurytyzacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponieważ wielu inwestorów instytucjonalnych deleguje zarządzanie swoimi aktywami 

podmiotowi zarządzającemu, czy to za pośrednictwem oddzielnego mandatu, czy też funduszu, 

przedmiotowy podmiot zarządzający aktywami powinien przeprowadzać badanie due 

diligence wszelkich sekurytyzacji nabytych w imieniu inwestora instytucjonalnego. 

 

Poprawka  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W przypadku gdy inwestor 

instytucjonalny upoważnił innego 

inwestora instytucjonalnego do 

podejmowania decyzji w zakresie 

zarządzania inwestycyjnego, które 

mogłyby narazić go na ekspozycję z tytułu 
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pozycji sekurytyzacyjnej, ten inwestor 

instytucjonalny może polecić tej stronie 

zarządzającej, by wypełniła jego obowiązki 

na mocy niniejszego artykułu w 

odniesieniu do każdej ekspozycji z tytułu 

sekurytyzacji będącej wynikiem tych 

decyzji. Państwa członkowskie 

zapewniają, by w przypadku gdy 

inwestorowi instytucjonalnemu polecono 

na mocy niniejszego ustępu wypełnienie 

obowiązków innego inwestora 

instytucjonalnego i gdy nie wykona on 

tych obowiązków, każda sankcja, którą 

można nałożyć do celów art. 17 i 18 

niniejszego rozporządzenia, może zostać 

nałożona na zarządzającego inwestora 

instytucjonalnego, a nie na inwestora 

instytucjonalnego, który posiada 

ekspozycję z tytułu danej sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 25 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 
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pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  236 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 25 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 20 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. it 

 

Poprawka  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 20 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 
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netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 20 % lub w ujęciu procentowym 

określonym w regulacyjnych standardach 

technicznych zgodnie z ust. 6 niniejszego 

artykułu. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 
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nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji, jeżeli mają siedzibę w Unii i 

są bezpośrednio zaangażowani w 

sekurytyzację, na bieżąco zatrzymują 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. W 

przypadku gdy podmiot mający siedzibę w 

państwie trzecim, który jest jednostką 

inicjującą, jednostką sponsorującą lub 

pierwotnym kredytodawcą zobowiązuje się 

do zatrzymywania na bieżąco istotnego 

udziału gospodarczego netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 % zgodnie z niniejszym artykułem, 

podmiot mający siedzibę w UE określony 
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w akapicie pierwszym nie musi spełniać 

tego wymogu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi dotyczące zatrzymania na mocy art. 4 mają zastosowanie do odpowiednich 

podmiotów, które są zaangażowane tylko w sekurytyzację. Jest to konieczne dla jasności, 

zakładając, że każda z definicji jednostki inicjującej i koncepcja pierwotnego kredytodawcy 

jest na tyle szeroka, że obejmuje podmioty zaangażowane w tworzenie aktywów, które jednak 

mogą nie być zaangażowane w finansowanie (i rzeczywiście nie posiadają o nim wiedzy) 

aktywów poprzez sekurytyzację. 

 

Poprawka  241 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie początkowym 

i określa się na podstawie hipotetycznej 

wartości pozycji pozabilansowych. Istotny 

udział gospodarczy netto nie jest dzielony 

między różne rodzaje podmiotów 

zatrzymujących i nie podlega żadnemu 

ograniczeniu ryzyka kredytowego bądź 

zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji stale zatrzymują istotny 

udział gospodarczy netto w sekurytyzacji – 

mierzony w momencie inicjowania 

sekurytyzacji i określony na podstawie 

wartości referencyjnej pozycji 

pozabilansowych – w wysokości nie 

mniejszej niż 5 %. Jeżeli jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

pierwotny kredytodawca nie uzgodnili 

między sobą, kto zatrzyma istotny udział 

gospodarczy netto, jednostka inicjująca 

zatrzymuje istotny udział gospodarczy 

netto. Do poszczególnych sekurytyzacji nie 

stosuje się wielokrotnie wymogów 

dotyczących zatrzymania. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Sformułowanie tego przepisu proponowane przez Radę jest jaśniejsze 

 

Poprawka  242 

Brian Hayes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości nie mniejszej 

niż 5 %. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca lub pierwotny 

kredytodawca nie uzgodnili między sobą, 

kto zatrzyma istotny udział gospodarczy 

netto, jednostka inicjująca zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto. Do 

poszczególnych sekurytyzacji nie stosuje 

się wielokrotnie wymogów dotyczących 

zatrzymania. Istotny udział gospodarczy 

netto mierzy się w momencie 

początkowym i określa się na podstawie 

hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

sekurytyzacji na bieżąco zatrzymuje 

istotny udział gospodarczy netto w 

sekurytyzacji w wysokości co najmniej 5 

%. Jeżeli jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

nie uzgodnili między sobą, kto zatrzyma 

istotny udział gospodarczy netto, jednostka 

inicjująca zatrzymuje istotny udział 

gospodarczy netto. Do poszczególnych 

sekurytyzacji nie stosuje się wielokrotnie 

wymogów dotyczących zatrzymania. 

Istotny udział gospodarczy netto mierzy się 

w momencie początkowym i określa się na 

podstawie hipotetycznej wartości pozycji 

pozabilansowych. Istotny udział 

gospodarczy netto nie jest dzielony między 

różne rodzaje podmiotów zatrzymujących i 

nie podlega żadnemu ograniczeniu ryzyka 

kredytowego bądź zabezpieczeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na zasadzie odstępstwa od 

poprzedniego akapitu, wyrażona 

procentowo wartość zatrzymania ryzyka 

może zostać obniżona do 10 % w 

przypadku, gdy jednostka inicjująca 

ekspozycje bazowe zatrzymała wszystkie te 

ekspozycje w swoim bilansie przez ponad 

połowę ich pierwotnego okresu 

zapadalności. 

 W przypadku gdy minimalny czas 

zatrzymania w bilansie jednostki 

inicjującej (MRBS) takich ekspozycji jest 

krótszy niż połowa pierwotnego okresu 

zapadalności, wymogi dotyczące 

zatrzymania ryzyka będą proporcjonalne 

w następujący sposób: 

 wartość procentowa zatrzymania ryzyka = 

25 % - 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest a) zwiększenie udziału zatrzymanego ryzyka, oraz b) zachęcenie do 

sekurytyzacji kredytów, które już przetrwały próbę czasu w bilansie jednostki inicjującej 

 

Poprawka  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 5 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 25 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

Or. en 
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Poprawka  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 

5 % w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 20 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

Or. it 

 

Poprawka  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 5 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 20 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 5 

% w rozumieniu ust. 1 uznaje się tylko 

jedno z poniższych: 

2. Za zatrzymanie istotnego udziału 

gospodarczego netto nie mniejszego niż 

wyrażona procentowo wartość określona 

zgodnie z ust. 1 uznaje się tylko jedno z 



 

AM\1101631PL.doc 105/150 PE587.495v01-00 

 PL 

poniższych: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wartość „5 %” powinna być zastąpiona przez „wyrażoną procentowo wartość określoną 

zgodnie z ust. 1” we wszystkich stosownych przypadkach 

 

Poprawka  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 25 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

Or. en 

 

Poprawka  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 20 % każdej z ekspozycji 

sprzedanych inwestorom lub 

przeniesionych na inwestorów; 

Or. it 

 

Poprawka  250 

Jakob von Weizsäcker 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 20 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż wyrażona procentowo 

wartość określona zgodnie z ust. 1 każdej 

z transz sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

Or. en 

 

Poprawka  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom; 

a) zatrzymanie wartości nominalnej 

nie mniejszej niż 5 % każdej z transz 

sprzedanych lub przekazanych 

inwestorom, tak jak to obowiązywało od 

czasu pierwszego wprowadzenia w CRR 

II. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zatrzymanie ryzyka w wysokości 5 % jest praktyką dobrze ugruntowaną w UE, a jego 

zwiększenie byłoby sprzeczne z dążeniem do ożywienia rynku sekurytyzacji. 

 

Poprawka  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej 5 % wartości nominalnej 

każdej z sekurytyzowanych ekspozycji; 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej 20 % wartości nominalnej 

każdej z sekurytyzowanych ekspozycji; 

Or. it 

 

Poprawka  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej 5 % wartości nominalnej 

każdej z sekurytyzowanych ekspozycji; 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej 20 % wartości nominalnej 

każdej z sekurytyzowanych ekspozycji; 

Or. en 

Poprawka  255 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej 5% wartości nominalnej 

każdej z sekurytyzowanych ekspozycji; 

b) w przypadku sekurytyzacji 

odnawialnych lub sekurytyzacji ekspozycji 

odnawialnych – zatrzymanie przez 

jednostkę inicjującą udziału wynoszącego 

co najmniej wyrażoną procentowo wartość 

określoną zgodnie z ust. 1 wartości 

nominalnej każdej z sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 25 

% wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 20 

% wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

Or. it 

 

Poprawka  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 20 

% wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

Or. en 

 

Poprawka  259 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, gdyby w innym przypadku 

takie niesekurytyzowane ekspozycje 

zostały poddane sekurytyzacji w danej 

sekurytyzacji, o ile liczba ekspozycji 

potencjalnie sekurytyzowanych jest nie 

mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

c) zatrzymanie losowo wybranych 

ekspozycji, wynoszących nie mniej niż 

wyrażoną procentowo wartość określoną 

zgodnie z ust. 1 wartości nominalnej 

sekurytyzowanych ekspozycji, gdyby w 

innym przypadku takie niesekurytyzowane 

ekspozycje zostały poddane sekurytyzacji 

w danej sekurytyzacji, o ile liczba 

ekspozycji potencjalnie sekurytyzowanych 

jest nie mniejsza niż 100 w momencie 

początkowym; 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

skreśla się 

Or. it 
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Poprawka  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 25 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 25% 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

Or. en 

 

Poprawka  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 20 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

Or. en 
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Poprawka  263 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji, innych transz o takim samym 

lub wyższym profilu ryzyka niż transze 

przekazane lub sprzedane inwestorom i o 

terminie zapadalności nie wcześniejszym 

niż transz przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

d) zatrzymanie transzy pierwszej 

straty oraz w razie potrzeby, jeżeli takie 

zatrzymanie wynosi mniej niż wyrażoną 

procentowo wartość określoną zgodnie z 

ust. 1 wartości nominalnej 

sekurytyzowanych ekspozycji, innych 

transz o takim samym lub wyższym profilu 

ryzyka niż transze przekazane lub 

sprzedane inwestorom i o terminie 

zapadalności nie wcześniejszym niż transz 

przekazanych lub sprzedanych 

inwestorom, tak aby zatrzymana wartość 

wynosiła ogółem nie mniej niż 5 % 

wartości nominalnej sekurytyzowanych 

ekspozycji; 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 5% 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Skreślenie zgodne z zakazem resekurytyzacji 

 

Poprawka  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 5 % 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 25 % 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 5 % 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 20 % 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

Or. it 

 

Poprawka  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 5 % 

e) zatrzymanie ekspozycji pierwszej 

straty w wysokości nie mniej niż 20 % 
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każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

każdej ekspozycji sekurytyzowanej w 

danej sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) instytucje, którym przypisano wagę 

ryzyka 50 % lub mniej zgodnie z częścią 

trzecią tytuł II rozdział 2 w 

rozporządzeniu (UE) nr 575/2013; 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) instytucje, którym przypisano wagę 

ryzyka 50 % lub mniej zgodnie z częścią 

trzecią tytuł II rozdział 2 w 

rozporządzeniu (UE) nr 575/2013; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  270 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ust. 1 nie ma zastosowania do 

transakcji opartych na wyraźnym, 

przejrzystym i dostępnym indeksie, jeżeli 

bazowe podmioty referencyjne są 

identyczne z podmiotami tworzącymi 

indeks podmiotów, który jest szeroko 

wykorzystywany w obrocie, lub jeżeli 

stanowią one inne zbywalne papiery 

wartościowe niebędące pozycjami 

sekurytyzacyjnymi. 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ust. 1 nie ma zastosowania do 

transakcji opartych na wyraźnym, 

przejrzystym i dostępnym indeksie, jeżeli 

bazowe podmioty referencyjne są 

identyczne z podmiotami tworzącymi 

indeks podmiotów, który jest szeroko 

wykorzystywany w obrocie, lub jeżeli 

stanowią one inne zbywalne papiery 

wartościowe niebędące pozycjami 

sekurytyzacyjnymi. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego (EUNB) w bliskiej współpracy 

z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych (ESMA) oraz 

Europejskim urzędem Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych (EIOPA) opracowuje 

projekty regulacyjnych standardów 

technicznych w celu bardziej 

szczegółowego określenia wymogu 

zatrzymania ryzyka, w szczególności w 

odniesieniu do: 

6. Europejski Bank Centralny (EBC) 

upewnia się i kontroluje, czy Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) w 

bliskiej współpracy z Europejskim 

Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (ESMA) oraz Europejskim 

urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych 

(EIOPA) opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych 

w celu bardziej szczegółowego określenia 

wymogu zatrzymania ryzyka, w 

szczególności w odniesieniu do: 

Or. it 

 

Poprawka  273 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego (EUNB) w bliskiej współpracy 

z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych (ESMA) oraz 

Europejskim urzędem Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych (EIOPA) opracowuje 

projekty regulacyjnych standardów 

technicznych w celu bardziej 

szczegółowego określenia wymogu 

zatrzymania ryzyka, w szczególności w 

odniesieniu do: 

6. Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego (EUNB) w bliskiej współpracy 

z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych (ESMA) oraz 

Europejskim Urzędem Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych (EIOPA) opracowuje 

projekty regulacyjnych standardów 

technicznych w celu zmiany poziomu 

zatrzymania ryzyka jeżeli Europejska 

Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) 

proponuje, aby odejść od poziomu 20 % 

określonego w niniejszym artykule i w 

celu bardziej szczegółowego określenia 

wymogu zatrzymania ryzyka, w 

szczególności w odniesieniu do: 

Or. en 
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Poprawka  274 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pomiaru poziomu zatrzymania, o 

którym mowa w ust. 1; 

b) pomiaru poziomu zatrzymania i 

MRBS, o którym mowa w ust. 1; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka grupy Zielonych do art. 4 ust. 1 

 

Poprawka  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – litera e – akapit 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

regulacyjnych standardów technicznych, 

o których mowa w akapicie pierwszym, 

zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 

nr 1093/2010. 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 



 

PE587.495v01-00 118/150 AM\1101631PL.doc 

PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 1. SSPE jest zarządzana w interesie 

inwestorów przez niezależny i posiadający 

zezwolenie podmiot zarządzający. 

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia dla 

podmiotu zarządzającego SSPE składa się 

do właściwego organu, który weryfikuje: 

 a) niezależność zarządzającego od 

jednostki sponsorującej i jednostki 

inicjującej lub skuteczność organizacji w 

celu ograniczenia konfliktów interesów; 

oraz 

 b) kompetencje zarządzającego do 

wykonywania obowiązków określonych w 

ust. 3. 

 3. Podmiot zarządzający, o którym 

mowa w ust. 1 jest odpowiedzialny za: 

 a) kontrolowanie kwalifikowalności i 

jakości aktywów przez cały czas trwania 

sekurytyzacji; 

 b) weryfikowanie próbki ekspozycji 

bazowych zgodnie z wymogami art. 10 ust. 

2; 

 c) weryfikowanie na bieżąco 

przepływów środków pieniężnych 

wynikających z aktywów i kaskadowych 

wypłat inwestycji; 

 d) unikanie konfliktów interesów lub 

zarządzanie tymi konfliktami i ujawnianie 

ich w interesie inwestorów; 

 e) zarządzanie ryzykiem, w tym 

ryzykiem operacyjnym; oraz 

 f) w przypadku sekurytyzacji STS 

zapewnienie, aby sekurytyzacja spełniała 

wszystkie wymogi określone w sekcji 1 lub 

2 niniejszego rozdziału. 

 4. ESMA opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych 

uściślających rolę podmiotu 
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zarządzającego SSPE. ESMA przedłoży 

Komisji projekty tych regulacyjnych 

standardów technicznych do 6 miesięcy po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 Komisji przekazuje się uprawnienia do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wymogi dotyczące przejrzystości dla 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących i SSPE 

Wymogi dotyczące przejrzystości dla 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących, SSPE i inwestorów 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 udostępniają co najmniej 

następujące informacje posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Aby uwzględniać i promować 

przepływ w czasie rzeczywistym informacji 

na temat sekurytyzacji STS, zmniejszyć 

asymetrię informacyjną między 

sprzedawcą a nabywcą ryzyka, poprawić 

łączną przejrzystość rynku i wspierać 

powstawanie dyscypliny rynkowej, 

utworzone zostanie repozytorium danych. 

Repozytorium będzie nosić nazwę 
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„europejskie repozytorium danych 

dotyczących sekurytyzacji” (ESDR). 

ESDR będzie pełnić powyższą rolę jako 

samodzielny i neutralny podmiot o 

charakterze niezarobkowym. Komisja 

ustanawia ESDR równocześnie z datą 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, po konsultacji z 

przedstawicielami środowisk inicjujących 

sekurytyzacje STS, inwestujących w nie i 

nadzorujących je („składniki” ESDR). 

Struktura prawna i zarządzanie ESDR 

przyjmuje formę podobną do struktury 

stosowanej przez globalny identyfikator 

podmiotu prawnego. Publikacje ESDR 

będą następnie wprowadzane tak szybko, 

jak to praktycznie możliwe. Jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

danej sekurytyzacji zgodnie z ust. 2 

przekazują wszystkie wymagane przez 

prawo komunikaty posiadaczom pozycji 

sekurytyzacyjnych i właściwym organom, 

o których mowa w art. 15 niniejszego 

rozporządzenia wykorzystując kanały 

komunikacji ustanowione przez ESDR. 

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie 

do momentu spłaty wszystkich inwestorów 

i będzie obejmował: 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 udostępniają co najmniej 

następujące informacje posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 zapewniają, że: 



 

AM\1101631PL.doc 121/150 PE587.495v01-00 

 PL 

niniejszego rozporządzenia. 

 a) w przypadku sekurytyzacji 

publicznej, co najmniej informacja 

określona w ust. 1a jest udostępniana 

publicznie; 

 b) w przypadku sekurytyzacji 

prywatnej, co najmniej informacja 

określona w ust. 1b jest udostępniana 

inwestorom oraz, na żądanie, właściwym 

organom krajowym, o których mowa w 

art. 15 niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku sekurytyzacji prywatnej nie są konieczne szczegółowe wymogi dotyczące 

ujawniania informacji inwestorom na takim samym poziomie, jak w przypadku sekurytyzacji 

publicznej. Charakter prywatnej transakcji jest taki, że emitenci i inwestorzy uzgadniają 

ujawnienie informacji między sobą. Szczegółowy przepis stworzy silny czynnik zniechęcający 

uczestników rynku do zawierania transakcji prywatnych. 

 

Poprawka  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 udostępniają co najmniej 

następujące informacje posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 udostępniają co najmniej 

następujące informacje posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

niniejszego rozporządzenia. 

 W przypadku ABCP informacje 

wymienione w lit. a), c) ppkt (ii) i lit. e) 

ppkt (i) są udostępniane posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych w formie 

zbiorczej. 

 W przypadku w pełni wspieranego 

programu ABCP w rozumieniu art. 2 ust. 

21 nie ujawnia się inwestorom 
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dokumentacji dotyczącej transakcji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

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. 

 

Poprawka  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

zgodnie z ust. 2 udostępniają co najmniej 

następujące informacje posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca danej sekurytyzacji zgodnie z 

ust. 2 udostępniają co najmniej następujące 

informacje posiadaczom pozycji 

sekurytyzacyjnych i właściwym organom, 

o których mowa w art. 15 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki SSPE są zwykle ograniczone do przekazywania przepływów pieniężnych 

generowanych przez aktywa posiadaczom akcji i długu. Nie ma ona wpływu na ustanowienie 

samej sekurytyzacji lub zarządzanie nią, ani też jakiegokolwiek wpływu na wydajność 

aktywów bazowych lub niezależnej wiedzy o nich. 
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Poprawka  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) co kwartał informacje na temat 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji lub, w 

przypadku ABCP – co miesiąc informacje 

na temat należności bazowych lub 

należności kredytowych; 

a) co kwartał informacje na temat 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji; 

Or. it 

 

Poprawka  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) co kwartał informacje na temat 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji lub, w 

przypadku ABCP – co miesiąc informacje 

na temat należności bazowych lub 

należności kredytowych; 

a) co kwartał informacje na temat 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji lub, w 

przypadku ABCP – co miesiąc zbiorcze 

informacje na temat należności bazowych 

lub należności kredytowych. 

 Zbiorcze informacje na temat należności 

bazowych lub należności kredytowych są 

to ogólne informacje na poziomie 

programu, dotyczące rodzajów ekspozycji 

przeniesionych do spółek do celów 

programu ABCP oraz inne informacje 

odnoszące się do poszczególnych kategorii 

ekspozycji. Nie są to informacje 

odnoszące się do pojedynczych ekspozycji. 

 Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE, jeśli chcą, mogą 

przekazać dodatkowe informacje 

wykraczające poza wymogi tego artykułu, 

również w przypadku ABCP. 

Or. en 
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Poprawka  284 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji, 

zgodnie z ust. 2 udostępniają ESMA 

informacje opisane w ust. 1 lit. a)–h). 

Ponadto przesyłają wszelkie inne 

informacje potrzebne do obliczenia 

wartości Kirb dla inwestorów dowolnego 

rodzaju. Przesyłanie tych informacji 

odbywa się w tym samym czasie co do 

posiadaczy pozycji sekurytyzacyjnych i 

właściwych organów, o których mowa w 

art. 15. 

 ESMA publikuje informacje o kredytach 

bazowych opisane w ust. 1 lit. a) w sposób 

uniemożliwiający ich identyfikację na 

przeznaczonej do tego celu stronie 

internetowej, uwzględniając różnice 

między transakcjami publicznymi i 

prywatnymi, zasady ochrony danych i 

uzasadnioną ochronę prywatności i 

tajemnicy handlowej. Przeznaczona do 

tego celu strona internetowa będzie 

„europejskim repozytorium danych 

dotyczących sekurytyzacji”. ESMA 

obciąża jednostkę inicjującą, jednostkę 

sponsorującą i SSPE danej sekurytyzacji 

kosztami utworzenia i prowadzenia 

europejskiego repozytorium danych 

dotyczących sekurytyzacji. 

 ESMA może zlecić ten obowiązek stronie 

trzeciej, pod warunkiem że dana strona 

trzecia przestrzega obowiązujących 

gwarancji dotyczących własności danych, 

dostępu do informacji i przepisów 

dotyczących zamówień. 

 Europejskie repozytorium danych 

dotyczących sekurytyzacji publikuje 

regularnie zbiorcze dane sektorowe na 
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temat poziomu udziału w rynku, dane o 

przenoszeniu ryzyka między instytucjami 

finansowymi, w tym o transgranicznym 

przenoszeniu ryzyka, oraz o wszelkich 

innych wydarzeniach, które można uznać 

za powodujące ryzyko systemowe. 

 Europejskie repozytorium danych 

dotyczących sekurytyzacji powstanie do 

dnia ... [one year after the date of 

application of this Regulation], we 

współpracy z właściwymi organami 

wyznaczonymi zgodnie z art. 15 i po 

zasięgnięciu opinii przedstawicieli branży. 

 Każda wymiana danych osobowych lub 

ich przekazywanie będące skutkiem 

stosowania niniejszego ustępu odbywa się 

zgodnie z zasadami przekazywania danych 

osobowych określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (rozporządzenie o ochronie 

danych) 

Or. en 

 

Poprawka  285 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji, 

zgodnie z ust. 2 przekazują informacje 

opisane w ust. 1 lit. a)–h) posiadaczom 

pozycji sekurytyzacyjnych i właściwym 

organom, o których mowa w art. 15 

wykorzystując usługi komunikacji 

zapewniane przez ESDR w tym celu. 

 ESDR wykorzystuje przepływ informacji 

za pośrednictwem swojego systemu 

komunikacyjnego do zbierania i 

regularnej publikacji zbiorczych danych 

sektorowych na temat poziomu udziału w 

rynku, danych o przenoszeniu ryzyka 
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między instytucjami finansowymi, w tym o 

transgranicznym przenoszeniu ryzyka 

oraz wszelkich innych danych, jakie 

organ zarządzający ESDR może uznać za 

istotne do osiągnięcia celu ESDR 

określonego w artykule. ESDR zapewni 

również kontrolowany dostęp do 

informacji na temat kredytów bazowych 

opisanych w ust. 1 lit. a). Będzie do tego 

wykorzystywać wstępnie uzgodnione 

formaty i procedury publikacji, 

uwzględniając różnice między 

transakcjami publicznymi i prywatnymi, 

zasady ochrony danych i uzasadnioną 

ochronę prywatności i tajemnicy 

handlowej. ESDR obciąża jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE 

danej sekurytyzacji kosztami utworzenia i 

prowadzenia swojej działalności na 

zasadzie niezarobkowej. ESDR będzie 

przestrzegać obowiązujących gwarancji 

dotyczących własności danych, dostępu do 

informacji i przepisów dotyczących 

zamówień. 

 Zarządzanie ESDR będzie naśladować 

strukturę zarządzania opracowaną dla 

Globalnej Fundacji ds. LEI (GLEIF). 

 ESDR powstaje równocześnie z datą 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, we współpracy z 

właściwymi organami wyznaczonymi 

zgodnie z art. 15. . 

 Każda wymiana danych osobowych lub 

ich przekazywanie będące skutkiem 

stosowania niniejszego ustępu odbywa się 

zgodnie z zasadami przekazywania danych 

osobowych określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (rozporządzenie o ochronie 

danych)1a. 

Or. en 
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Poprawka  286 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (via) informacje o procedurze oceny 

wiarygodności kredytowej stosowanej w 

przypadku aktywów bazowych w danej 

sekurytyzacji, czy jednostka inicjująca, 

jeśli jest instytucją kredytową, używa 

standardowego podejścia IRB lub AIRB 

do obliczania wymogów kapitałowych 

kredytu oraz historycznej ewolucji 

kredytów zagrożonych, których umowy 

zostały zawarte przez jednostkę inicjującą; 

Or. en 

 

Poprawka  287 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) informacje dotyczące 

charakterystyki ekspozycji, przepływów 

pieniężnych, cech wsparcia jakości 

kredytowej i wsparcia płynności; 

(ii) informacje dotyczące 

charakterystyki ekspozycji, przepływów 

pieniężnych, kaskady strat, cech wsparcia 

jakości kredytowej i wsparcia płynności; 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) kwartalne sprawozdania dla 

inwestorów, lub – w przypadku ABCP – 

miesięczne sprawozdania dla inwestorów, 
zawierające następujące informacje: 

e) kwartalne sprawozdania dla 

inwestorów, zawierające następujące 

informacje: 

Or. it 

 

Poprawka  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) wszystkie istotne dane na temat 

jakości kredytowej i wyników ekspozycji 

bazowych; 

(i) wszystkie istotne dane na temat 

jakości kredytowej i wyników ekspozycji 

bazowych. W przypadku ABCP dane te 

mogą być danymi ogólnymi z podziałem 

na kategorie aktywów; 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) dane na temat przepływów 

pieniężnych generowanych przez 

ekspozycje bazowe oraz zobowiązania 

danej sekurytyzacji, z wyjątkiem ABCP, 

oraz informacje na temat zaistnienia 

wszelkich zdarzeń powodujących zmiany 

w kolejności płatności lub zmianę 

kontrahenta; 

(ii) dane na temat przepływów 

pieniężnych generowanych przez 

ekspozycje bazowe oraz zobowiązania 

danej sekurytyzacji oraz informacje na 

temat zaistnienia wszelkich zdarzeń 

powodujących zmiany w kolejności 

płatności lub zmianę kontrahenta; 
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Or. it 

 

Poprawka  291 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) informacje o zatrzymanym ryzyku 

zgodnie z art. 4 oraz informacje 

wymagane na podstawie ust. 3. 

(iii) informacje o zatrzymanym ryzyku, 

w tym kto je zatrzymuje i jak jest 

zatrzymywane, zgodnie z: 

 - art. 4 w przypadku sekurytyzacji 

wyemitowanych w dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia lub po tej 

dacie albo sekurytyzacji, do których 

niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

zgodnie z art. 28 ust. 4a; lub 

 - jakimikolwiek wymogami 

obowiązującymi na podstawie art. 28 ust. 

4b lub w przypadku sekurytyzacji 

wyemitowanych przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jest to zgodne z ogólną intencją zapewnienia praw nabytych w przepisach przejściowych w 

odniesieniu do zatrzymania ryzyka. 

 

Poprawka  292 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) informacje o inwestorach w 

ramach sekurytyzacji, w tym w którym 
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kraju mają siedzibę, o branży, 

ostatecznym beneficjencie rzeczywistym, 

wielkości inwestycji i której transzy 

sekurytyzacji dotyczy; 

Or. en 

 

Poprawka  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g – podpunkt v – akapit 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje określone w lit. a)  i e) 

udostępniane są w tym samym momencie 

co kwartał, nie później niż miesiąc po 

terminie wymagalności płatności odsetek. 

Jeśli chodzi o sekurytyzacje ABCP, 

informacje określone w lit. a) i e) 

udostępniane są w tym samym momencie 

co miesiąc, nie później niż miesiąc po 

terminie wymagalności płatności odsetek. 

Informacje określone w lit. a) i e) 

udostępniane są w tym samym momencie 

co kwartał, nie później niż miesiąc po 

terminie wymagalności płatności odsetek. 

Or. it 

 

Poprawka  294 

Michael Theurer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g – punkt v – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje określone w lit. f) i g) 

udostępniane są niezwłocznie. 

Informacje określone w lit. f) i g) 

udostępniane są niezwłocznie. 

 Stosując przepisy niniejszego ustępu, 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

przestrzegają przepisów prawa krajowego 

i unijnego regulujących ochronę 

poufności informacji i przetwarzania 

danych osobowych, tak by uniknąć 

potencjalnych naruszeń takich przepisów, 
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jak również wszelkich zobowiązań w 

zakresie poufności odnoszących się do 

informacji o kliencie, pierwotnym 

kredytodawcy lub dłużniku, chyba że takie 

informacje poufne mają formę 

anonimową lub zagregowaną. W 

szczególności w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w lit. b), 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE mogą przedstawić 

streszczenie odnośnej dokumentacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że banki muszą przestrzegać prawa krajowego i unijnego dotyczącego 

ochrony poufności źródeł informacji i danych osobowych. Ponadto poufne dane dotyczące 

klientów, pierwotnych kredytodawców lub dłużników są ujawniane tylko w sposób anonimowy 

i zbiorczy. 

 

Poprawka  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g – punkt v – akapit 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące powinny przestrzegać 

przepisów niniejszego artykułu, w zakresie 

dozwolonym przez odpowiednie przepisy 

prawa krajowego i unijnego regulujących 

przetwarzanie danych osobowych i 

poufność informacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że jednostki inicjujące i jednostki sponsorujące, aby spełnić wymogi 

dotyczące przejrzystości określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny wykraczać poza 

właściwe przepisy dotyczące ochrony danych 
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Poprawka  296 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku sekurytyzacji 

publicznych ujawniane są publicznie 

następujące informacje: 

 a) co kwartał informacje na temat 

ekspozycji bazowych sekurytyzacji; 

 b) w stosownych przypadkach 

następujące dokumenty, w tym 

szczegółowy opis kolejności płatności z 

tytułu sekurytyzacji: 

 (i) ostateczny dokument ofertowy lub 

prospekt emisyjny wraz z dokumentami 

dotyczącymi zakończenia transakcji, z 

wyłączeniem opinii prawnych; 

 (ii) w przypadku sekurytyzacji 

tradycyjnej umowa sprzedaży aktywów, 

umowa przeniesienia, nowacji lub cesji 

aktywów i wszelkie stosowne deklaracje 

powiernictwa; 

 (iii) instrumenty pochodne i umowy 

gwarancyjne oraz wszelkie istotne 

dokumenty dotyczące zabezpieczenia, w 

ramach których ekspozycje objęte 

sekurytyzacją pozostają ekspozycjami 

jednostki inicjującej; 

 (iv) umowy obsługi, obsługi 

rezerwowej, administrowania i 

zarządzania płynnością; 

 (v) umowa powiernicza, dokument 

zabezpieczenia, umowa agencyjna, 

umowa rachunku bankowego, umowa 

inwestycji gwarantowanych, umowa 

ramowa dotycząca warunków lub zarządu 

powierniczego lub umowa ramowa 

dotycząca definicji lub podobna 

dokumentacja prawna o równoważnej 

wartości prawnej; 
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 (vi) wszelkie istotne umowy między 

wierzycielami, dokumenty dotyczące 

instrumentów pochodnych, umowy 

pożyczki podporządkowanej, umowy 

pożyczki na rozpoczęcie działalności, 

umowy instrumentu wsparcia płynności; 

 (vii) wszelkie inne dokumenty, które są 

niezbędne do zrozumienia transakcji; 

 c) w przypadku gdy prospekt 

emisyjny nie został sporządzony zgodnie z 

dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady[1], streszczenie 

transakcji lub przegląd głównych cech 

sekurytyzacji, w tym, w stosownych 

przypadkach: 

 (i) informacje dotyczące struktury 

transakcji; 

 (ii) informacje dotyczące 

charakterystyki ekspozycji, przepływów 

pieniężnych, cech wsparcia jakości 

kredytowej i wsparcia płynności; 

 (iii) informacje dotyczące praw głosu 

posiadaczy pozycji sekurytyzacyjnych i ich 

związku z innymi zabezpieczonymi 

wierzycielami; 

 (iv) wykaz wszystkich mechanizmów 

inicjujących i zdarzeń, o których mowa w 

dokumentach przekazanych zgodnie z lit. 

b) i które mogą mieć istotny wpływ na 

wyniki instrumentu sekurytyzacyjnego; 

 (v) schematy struktury zawierające 

przegląd transakcji, przepływy pieniężne i 

strukturę własności; 

 d) w przypadku sekurytyzacji STS 

zgłoszenie STS, o którym mowa w art. 14 

ust. 1 niniejszego rozporządzenia; 

 e) kwartalne sprawozdania dla 

inwestorów zawierające następujące 

informacje: 

 (i) wszystkie istotne dane na temat 

jakości kredytowej i wyników ekspozycji 

bazowych; 

 (ii) dane na temat przepływów 

pieniężnych generowanych przez 
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ekspozycje bazowe oraz zobowiązania 

danej sekurytyzacji oraz informacje na 

temat zaistnienia wszelkich zdarzeń 

powodujących zmiany w kolejności 

płatności lub zmianę kontrahenta; 

 (iii) informacje o zatrzymanym ryzyku 

zgodnie z art. 4 oraz informacje 

wymagane na podstawie ust. 3; 

 f) w stosownych przypadkach 

informacje na podstawie art. 17 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014[2] dotyczące wykorzystania 

informacji poufnych i manipulacji na 

rynku; 

 (g) jeżeli lit. f) nie ma zastosowania, 

wszelkie istotne zdarzenia, takie jak: 

 (i) istotne naruszenie obowiązków 

określonych w dokumentach 

przekazanych zgodnie z lit. b), w tym 

wszelkie środki naprawcze, zwolnienia lub 

zezwolenia zastosowane w następstwie 

takiego naruszenia; 

 (ii) zmiana cech strukturalnych, która 

może mieć istotny wpływ na wyniki 

sekurytyzacji; 

 (iii) istotna zmiana charakterystyki 

ryzyka sekurytyzacji lub ekspozycji 

bazowych; 

 (iv) w przypadku sekurytyzacji STS, 

jeżeli sekurytyzacja przestaje spełniać 

wymogi STS lub jeżeli właściwe organy 

zastosowały środki naprawcze lub 

administracyjne; 

 (v) wszelkie istotne zmiany w 

dokumentach transakcji. 

 [1] Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 

2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego 

publikowanego w związku z publiczną 

ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych i zmieniająca 

dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 

31.12.2003, s. 64). 
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 [2] Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 

z 12.6.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

przestrzegają tego przepisu tylko w 

zakresie dozwolonym przez przepisy prawa 

krajowego i unijnego regulujące ochronę 

poufności informacji, przetwarzania 

danych osobowych i zasad tajemnicy 

bankowej, tak by uniknąć potencjalnych 

naruszeń takich przepisów, jak również 

wszelkich zobowiązań w zakresie 

poufności odnoszących się do informacji o 

kliencie, pierwotnym kredytodawcy lub 

dłużniku, chyba że takie informacje 

poufne mają formę anonimową lub 

zagregowaną. W szczególności w 

odniesieniu do informacji, o których 

mowa w lit. b), jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE mogą 

przedstawić streszczenie odnośnej 

dokumentacji. Właściwe organy, o 

których mowa w art. 15, mają możliwość 

zwracania się o udzielenie im takich 

informacji poufnych w celu spełnienia ich 

obowiązków na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  298 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wybierają spośród siebie jedną jednostkę, 

która wypełni wymogi informacyjne 

zgodnie z ust. 1. Jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE 

dopilnowują, aby informacje były 

udostępnione bezpłatnie, terminowo i w 

przejrzysty sposób posiadaczowi pozycji 

sekurytyzacyjnej i właściwym organom. 

Jednostka wybrana do wypełnienia 

wymogów określonych w ust. 1, 

udostępnia te informacje za 

pośrednictwem strony internetowej, która: 

2. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wybierają spośród siebie jedną jednostkę, 

która wypełni wymogi informacyjne 

zgodnie z ust. 1 i z ust. 1a. Jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

dopilnowują, aby informacje były 

przekazywane bez opłat, terminowo i w 

przejrzysty sposób ESDR i właściwemu 

organowi. 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wybierają spośród siebie jedną jednostkę, 

która wypełni wymogi informacyjne 

zgodnie z ust. 1. Jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE 

dopilnowują, aby informacje były 

udostępnione bezpłatnie, terminowo i w 

przejrzysty sposób posiadaczowi pozycji 

sekurytyzacyjnej i właściwym organom. 

Jednostka wybrana do wypełnienia 

wymogów określonych w ust. 1, 

udostępnia te informacje za pośrednictwem 

strony internetowej, która: 

2. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca danej sekurytyzacji wybierają 

spośród siebie jedną jednostkę, która 

wypełni wymogi informacyjne zgodnie z 

ust. 1. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca dopilnowują, aby informacje 

były udostępnione bezpłatnie, terminowo i 

w przejrzysty sposób posiadaczowi pozycji 

sekurytyzacyjnej i właściwym organom. 

Jednostka wybrana do wypełnienia 

wymogów określonych w ust. 1, 

udostępnia te informacje za pośrednictwem 

strony internetowej, która: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki SSPE są zwykle ograniczone do przekazywania przepływów pieniężnych 

generowanych przez aktywa posiadaczom akcji i długu. Nie ma ona wpływu na ustanowienie 

samej sekurytyzacji lub zarządzanie nią, ani też jakiegokolwiek wpływu na wydajność 

aktywów bazowych lub niezależnej wiedzy o nich. 

 

Poprawka  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. ESMA, w ścisłej współpracy z 

EUNB i EIOPA, opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających: 

3. Europejski Bank Centralny (EBC) 

upewnia się i kontroluje, czy ESMA, w 

ścisłej współpracy z EUNB i EIOPA, 

opracowuje projekty regulacyjnych 

standardów technicznych określających: 

Or. it 
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Poprawka  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

powinny przekazywać w celu wypełnienia 

swoich obowiązków określonych w ust. 1 

lit. a) i d), oraz sposób ich prezentacji za 

pomocą ujednoliconych szablonów; 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

muszą przekazywać w celu wypełnienia 

swoich obowiązków określonych w lit. a) i 

e) ustępu 1 oraz sposób ich prezentacji za 

pomocą ujednoliconych szablonów, z 

uwzględnieniem tego, czy informacje są 

użyteczne dla posiadacza pozycji 

sekurytyzacyjnej, czy pozycja 

sekurytyzacyjna ma charakter 

krótkoterminowy oraz – w przypadku 

transakcji ABCP – czy jest ona w pełni 

wspierana przez jednostkę sponsorującą; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas opracowywania regulacyjnych standardów technicznych ESMA, EBA and EIOPA 

muszą brać pod uwagę użyteczność informacji dla posiadacza pozycji sekurytyzacyjnej, a w 

przypadku transakcji ABCP – czy jest ona w pełni wspierana przez jednostkę sponsorującą. 

 

Poprawka  302 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

powinny przekazywać w celu wypełnienia 

swoich obowiązków określonych w ust. 1 

lit. a) i d), oraz sposób ich prezentacji za 

pomocą ujednoliconych szablonów; 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca lub 

SSPE powinny przekazywać w celu 

wypełnienia swoich obowiązków 

określonych w ust. 1 lit. a) i d), oraz 

sposób ich prezentacji za pomocą 

ujednoliconych szablonów; 
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Or. en 

 

Poprawka  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

powinny przekazywać w celu wypełnienia 

swoich obowiązków określonych w ust. 1 

lit. a) i d), oraz sposób ich prezentacji za 

pomocą ujednoliconych szablonów; 

a) informacje, które jednostka 

inicjująca i jednostka sponsorująca 

powinny przekazywać w celu wypełnienia 

swoich obowiązków określonych w ust. 1 

lit. a) i d), oraz sposób ich prezentacji za 

pomocą ujednoliconych szablonów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki SSPE są zwykle ograniczone do przekazywania przepływów pieniężnych 

generowanych przez aktywa posiadaczom akcji i długu. Nie ma ona wpływu na ustanowienie 

samej sekurytyzacji lub zarządzanie nią, ani też jakiegokolwiek wpływu na wydajność 

aktywów bazowych lub niezależnej wiedzy o nich. 

 

Poprawka  304 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wymogi, które musi spełniać strona 

internetowa, o której mowa w ust. 2, 

zawierająca informacje udostępniane 

właścicielom pozycji sekurytyzacyjnych, w 

szczególności w odniesieniu do: 

b) wymogi dotyczące minimalnych 

usług komunikacyjnych, zbierania danych 

i publikacji, które musi spełniać ESDR, o 

którym mowa w ust. 1 i 2, w celu 

wspierania właścicieli pozycji 

sekurytyzacyjnych, w szczególności w 

odniesieniu do zapewnienia łatwego 

dostępu do danych i informacji. 

Or. en 
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Poprawka  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5 a 

 Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i pierwotni kredytodawcy 

stosują do ekspozycji, które mają zostać 

poddane sekurytyzacji, te same należyte i 

ściśle zdefiniowane kryteria udzielania 

kredytu, jakie stosują do ekspozycji 

niesekurytyzowanych. W tym celu 

stosowane są te same jasno określone 

procedury zatwierdzania oraz, w 

stosownych przypadkach, zmiany, 

odnawiania i refinansowania kredytów. 

Ekspozycje bazowe są inicjowane zgodnie 

z prawidłowymi i ostrożnymi kryteriami 

udzielania kredytów zgodnie z 

wymaganiami art. 79 dyrektywy 

2013/36/UE. Wymóg określony w zdaniu 

3 może być spełniony dzięki wewnętrznej 

procedurze ratingu lub oceny 

wiarygodności kredytowej, która jest 

wykorzystywana przez jednostkę 

inicjującą do wspierania procesu 

udzielania kredytu i która jest regularnie 

weryfikowana. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powszechną praktyką jest, że jednostki inicjujące używają wewnętrznych procedur 

ratingowych i scoringowych w celu oceny zdolności kredytowej klientów lub jakości 

kredytowej umów w działalności detalicznej. Prawidłowe i ostrożne kryteria udzielania 

kredytów dla sekurytyzacji ekspozycji są już wymagane w art. 243 ust. 2 lit. a) w CRR-D. Jeśli 

te kryteria mają być obowiązujące dla wszystkich sekurytyzacji niezależnie od ich statusu 

STS, artykuł 5a powinien być dostosowany do brzmienia CRR-D. To mogłoby zwolnić od 

interpretacji, a także przyczynić się do zmniejszenia niepewności prawnej. 
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Poprawka  306 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5 a 

 Równoważność państw trzecich 

 Do celów niniejszego rozporządzenia, 

obowiązek zgodności z art. 3 i 4 jednostek 

inicjujących lub pierwotnych 

kredytodawców, którzy mają siedzibę w 

państwie trzecim uznaje się za spełniony, 

jeżeli jednostki inicjujące lub pierwotni 

kredytodawcy przestrzegają ram prawnych 

mających zastosowanie do sekurytyzacji w 

danym państwie trzecim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby umożliwić inwestorom kontynuację nabywania sekurytyzacji spoza UE, powinien istnieć 

obowiązek dostarczania informacji na temat sekurytyzacji bez szczegółowego wymogu 

stosowania formatu nakazanego przez EU. Sekurytyzacja spoza UE powinna być 

przedmiotem oceny przez inwestora instytucjonalnego, dążącej do równoważności rezultatów 

w zakresie norm ochrony inwestorów zarówno dla instrumentów sekurytyzowanych z UE, jak 

i spoza UE . 

 

Poprawka  307 

Burkhard Balz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 

 Kryteria udzielania kredytów 

 1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i pierwotni kredytodawcy 

stosują do ekspozycji, które mają zostać 



 

PE587.495v01-00 142/150 AM\1101631PL.doc 

PL 

poddane sekurytyzacji, te same należyte i 

ściśle zdefiniowane kryteria udzielania 

kredytu, jakie stosują do ekspozycji 

niesekurytyzowanych. W tym celu 

stosowane są te same jasno określone 

procedury zatwierdzania oraz, w 

stosownych przypadkach, zmiany, 

odnawiania i refinansowania kredytów. 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i pierwotni kredytodawcy 

posiadają skuteczne systemy w celu 

stosowania tych kryteriów i procedur, 

zapewniające, by kredytów udzielano na 

podstawie szczegółowej oceny zdolności 

kredytowej dłużnika, z odpowiednim 

uwzględnieniem czynników istotnych do 

celów upewnienia się, że dłużnik ma 

szanse dotrzymać swoich zobowiązań 

wynikających z umowy kredytowej. 

 2. Jeżeli jednostka inicjująca kupuje 

na własny rachunek ekspozycje osoby 

trzeciej, a następnie poddaje je 

sekurytyzacji, jednostka taka upewnia się, 

że podmiot, który był bezpośrednio lub 

pośrednio zaangażowany w pierwotną 

umowę, która stworzyła zobowiązania lub 

potencjalne zobowiązania poddawane 

sekurytyzacji, spełnia wymogi zgodnie z 

akapitem pierwszym. 

Or. en 

 

Poprawka  308 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5b 

 Kryteria udzielania kredytu 

 1. Jednostki inicjujące i pierwotni 

kredytodawcy stosują do ekspozycji, które 

mają zostać poddane sekurytyzacji, te 
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same należyte i ściśle zdefiniowane 

kryteria udzielania kredytu, jakie stosują 

do ekspozycji niesekurytyzowanych. W 

tym celu stosowane są te same jasno 

określone procedury zatwierdzania oraz, 

w stosownych przypadkach, zmiany, 

odnawiania i refinansowania kredytów. 

Jednostki inicjujące i pierwotni 

kredytodawcy posiadają skuteczne systemy 

w celu stosowania tych kryteriów i 

procedur, zapewniające, by kredytów 

udzielano na podstawie szczegółowej 

oceny zdolności kredytowej dłużnika, z 

odpowiednim uwzględnieniem czynników 

istotnych do celów upewnienia się, że 

dłużnik ma szanse dotrzymać swoich 

zobowiązań wynikających z umowy 

kredytowej. 

 2. Jeżeli jednostka inicjująca kupuje 

na własny rachunek ekspozycje osoby 

trzeciej, a następnie poddaje je 

sekurytyzacji, jednostka taka upewnia się, 

że podmiot, który był bezpośrednio lub 

pośrednio zaangażowany w pierwotną 

umowę, która stworzyła zobowiązania lub 

potencjalne zobowiązania poddawane 

sekurytyzacji, spełnia wymogi zgodnie z 

akapitem pierwszym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawia ogólną jakość sekurytyzacji i nadzoru. 

 

Poprawka  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 

 Zakaz resekurytyzacji 
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 Ekspozycje bazowe wykorzystywane w 

sekurytyzacji nie obejmują sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  310 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1. 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1 i powiernik SSPE: 

 a) jest osobą prawną mające siedzibę 

w państwie członkowskim UE, 

 b) jest niezależny od jednostki 

sponsorującej i jednostki inicjującej lub 

ustanowił organizację i procedury 

zapewniające zapobieganie konfliktom 

interesów oraz wszelkiemu 

niepożądanemu wpływowi na jednostkę 

sponsorującą i jednostkę inicjującą; 

 c) został upoważniony przez właściwy 

organ, który ocenia, czy powiernik 

posiada zdolność, szczególnie w zakresie 

zasobów i doświadczenia, do wypełniania 

obowiązków określonych w ust. 2; oraz 

 d) jest odpowiedzialny za zarządzanie 

SSPE i dokonuje kontroli określonych w 

ust. 2. 

 2. Powiernik SSPE dokonuje 

następujących kontroli w imieniu 

inwestorów: 
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 a) przed emisją papierów 

wartościowych wynikającą z sekurytyzacji 

weryfikuje próbkę ekspozycji bazowych w 

sposób niezależny, co obejmuje 

sprawdzenie, czy dane ujawnione w 

odniesieniu do ekspozycji bazowych są 

prawidłowe, przy czym poziom ufności 

wynosi 95 %; 

 b) kontroluje kwalifikowalność 

aktywów podczas strukturyzowania spółki 

i na bieżąco; 

 c) monitoruje jakość kredytu i 

wartość ekspozycji bazowych oraz, w 

stosownych przypadkach, oznacza 

obniżenie jakości do lub poniżej uprzednio 

ustalonego progu; 

 d) weryfikuje na bieżąco przepływy 

środków pieniężnych wynikających z 

aktywów i kaskadowych wypłat inwestycji; 

 e) podejmuje wszystkie uzasadnione 

kroki w celu unikania konfliktów 

interesów, a gdy nie można ich uniknąć, 

wykrywa je, zarządza nimi i monitoruje je, 

a w stosownych przypadkach, ujawnia 

konflikty interesów, aby zapobiec ich 

negatywnemu wpływowi na interesy 

inwestorów; 

 f) zarządza ryzykiem, w tym ryzykiem 

operacyjnym, jeśli nie jest ono wyraźnie 

przewidziane w dokumentacji spółki (na 

przykład zastąpienie podmiotu w 

strukturze) lub jest związane ze 

zmieniającym się ryzykiem aktywów 

bazowych; oraz 

 g) sprawdza, czy sekurytyzacja 

spełnia wszystkie wymogi sekcji 1 lub 

sekcji 2 niniejszego rozdziału. 

Or. en 

 

Poprawka  311 

Sander Loones 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1. 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE mogą używać 

oznaczenia „STS” lub „prosta, przejrzysta 

i standardowa sekurytyzacja” lub 
oznaczenia, które odnosi się bezpośrednio 

lub pośrednio do tych terminów, w 

stosunku do swojej sekurytyzacji tylko 

wówczas, gdy: 

 a) dana sekurytyzacja spełnia 

wszystkie wymogi sekcji 1 lub sekcji 2 

niniejszego rozdziału oraz gdy dokonały 

one zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1; oraz 

 b) odnośna sekurytyzacja jest ujęta w 

wykazie, o którym mowa w art. 14 ust. 4. 

 Jeżeli spełniono warunki określone w lit. 

a) i b), daną sekurytyzację uznaje się za 

STS. 

 Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE zaangażowane w 

sekurytyzację uznaną za STS mają 

siedzibę w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 
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terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1. 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1, a wyżej wymienione wymogi zostały 

ocenione przez osobę trzecią zatwierdzoną 

przez ESMA. 

 2. ESMA opracuje projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających warunki, jakie powinny być 

spełnione przez osobę trzecią w celu 

zatwierdzenia jej, by mogła oceniać 

kryteria ustanowione w art. 7–10 lub art. 

11–13. ESMA przedłoży Komisji projekty 

tych regulacyjnych standardów 

technicznych do 6 miesięcy po wejściu w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

 Komisji przekazuje się uprawnienia do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE używają oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1. 

Jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące używają oznaczenia „STS” 

lub oznaczenia, które odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tych 

terminów w odniesieniu do swojej 

sekurytyzacji tylko wówczas, gdy 

sekurytyzacja spełnia wszystkie wymogi 

sekcji 1 lub sekcji 2 niniejszego 

rozporządzenia oraz gdy dokonały one 

zgłoszenia do ESMA zgodnie z art. 14 

ust. 1. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki SSPE są zwykle ograniczone do przekazywania przepływów pieniężnych 

generowanych przez aktywa posiadaczom akcji i długu. Nie ma ona wpływu na ustanowienie 

samej sekurytyzacji lub zarządzanie nią, ani też jakiegokolwiek wpływu na wydajność 

aktywów bazowych lub niezależnej wiedzy o nich. 

 

Poprawka  314 

Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Spółka zarządzająca, która 

otrzymała zezwolenie właściwego organu 

w państwie członkowskim swojej siedziby 

spełnia następujące funkcje dla SSPE 

oznaczonej jako „STS”: 

 a) zarządza ryzykiem SSPE; 

 b) sprawdza zgodność STS; 

 c) zarządza konfliktami interesów; 

 d) pełni funkcje administracyjne: 

usługi prawne i rachunkowo-księgowe 

SSPE; zapytania klientów; wycena i 

ustalanie cen; monitorowanie 

przestrzegania uregulowań; dystrybucja 

dochodów (wypłaty kaskadowe); 

zawieranie umów; sprawdzanie 

kwalifikowalności aktywów; prowadzenie 

ksiąg. 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Nie naruszając innych warunków 

ogólnego stosowania przewidzianych 

w prawie krajowym, właściwe organy nie 

wydają zezwolenia spółce zarządzającej, 

chyba że spełnione zostały następujące 

warunki: 

 a) osoby, które efektywnie prowadzą 

działalność spółki zarządzającej, cieszą się 

dostatecznie dobrą opinią i posiadają 

odpowiednie doświadczenie; 

 b) do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołącza się program działań określający, 

co najmniej, strukturę organizacyjną 

spółki zarządzającej; oraz 

 c) siedziba zarządu, jak i statutowa 

siedziba spółki zarządzającej znajdują się 

w tym samym państwie członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. ESMA opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych 

uściślających rolę i warunki wydania 

zezwolenia dla spółki zarządzającej. 

ESMA przedstawia Komisji ten projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

do dnia ... [6 months after the entry into 

force of this Regulation]. 

 Komisji przekazuje się uprawnienia do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 


