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Predlog spremembe 109 

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

 

Predlog uredbe 

–

 Predlog spremembe 

 Evropski parlament zavrne predlog 

Komisije. 

Or. pt 

 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  110 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Listinjenje vključuje transakcije, ki 

omogočajo kreditodajalcu, ki je običajno 

kreditna institucija, da refinancira sklop 

posojil ali izpostavljenosti, kot so krediti za 

nepremičnine, zakup avtomobilov, 

potrošniški krediti ali kreditne kartice, tako 

da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje. Kreditodajalec posojila 

v svojem portfelju združi v skupine in 

preoblikuje ter jih razvrsti glede na različne 

(1) Listinjenje vključuje transakcije, ki 

omogočajo kreditodajalcu, ki je običajno 

kreditna institucija, da refinancira sklop 

posojil ali izpostavljenosti, kot so krediti za 

nepremičnine, zakup avtomobilov, 

potrošniški krediti ali kreditne kartice, tako 

da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje. Kreditodajalec posojila 

v svojem portfelju združi v skupine in 

preoblikuje ter jih razvrsti glede na različne 



 

PE587.495v01-00 4/137 AM\1101631SL.doc 

SL 

kategorije tveganja za različne investitorje, 

s čimer investitorjem omogočil dostop do 

naložb v posojila in druge izpostavljenosti, 

do katerih običajno ne bi imeli 

neposrednega dostopa. Donos za 

investitorje ustvarjajo denarni tokovi iz 

naslova osnovnih kreditov. 

kategorije tveganja za različne investitorje, 

s čimer investitorjem omogočil dostop do 

naložb v posojila in druge izpostavljenosti, 

do katerih običajno ne bi imeli 

neposrednega dostopa. Donos za 

investitorje ustvarjajo denarni tokovi iz 

naslova osnovnih kreditov. Kreditodajalec 

s postopkom listinjenja hkrati povečuje 

svojo likvidnost. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Komisija je v naložbenem načrtu 

za Evropo, predstavljenem 26. novembra 

2014, objavila svojo namero, da ponovno 

zažene trge visokokakovostnega 

listinjenja, in sicer brez ponavljanja 

napak, storjenih pred finančno krizo leta 

2008. Razvoj trga za enostavno, pregledno 

in standardizirano listinjenje predstavlja 

ključni element unije kapitalskih trgov ter 

prispeva k prednostnemu cilju Komisije, 

da spodbuja ustvarjanje delovnih mest in 

pripomore k povrnitvi trajnostne rasti. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  112 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Komisija je v naložbenem načrtu za 

Evropo, predstavljenem 26. novembra 

(2) Komisija je v naložbenem načrtu za 

Evropo, predstavljenem 26. novembra 
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2014, objavila svojo namero, da ponovno 

zažene trge visokokakovostnega listinjenja, 

in sicer brez ponavljanja napak, storjenih 

pred finančno krizo leta 2008. Razvoj trga 

za enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje predstavlja ključni element unije 

kapitalskih trgov ter prispeva k 

prednostnemu cilju Komisije, da spodbuja 

ustvarjanje delovnih mest in pripomore k 

povrnitvi trajnostne rasti. 

2014, objavila svojo namero, da ponovno 

zažene trge visokokakovostnega listinjenja, 

in sicer brez ponavljanja napak, storjenih 

pred finančno krizo leta 2008. Razvoj trga 

za enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje predstavlja ključni element unije 

kapitalskih trgov ter mora prispevati k 

spodbujanju ustvarjanja delovnih mest in 

povrnitvi trajnostne rasti. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  113 

Molly Scott Cato 

 v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Komisija je v naložbenem načrtu za 

Evropo, predstavljenem 26. novembra 

2014, objavila svojo namero, da ponovno 

zažene trge visokokakovostnega listinjenja, 

in sicer brez ponavljanja napak, storjenih 

pred finančno krizo leta 2008. Razvoj trga 

za enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje predstavlja ključni element unije 

kapitalskih trgov ter prispeva k 

prednostnemu cilju Komisije, da spodbuja 

ustvarjanje delovnih mest in pripomore k 

povrnitvi trajnostne rasti. 

(2) Komisija je v naložbenem načrtu za 

Evropo, predstavljenem 26. novembra 

2014, objavila svojo namero, da ponovno 

zažene trge visokokakovostnega listinjenja, 

in sicer brez ponavljanja napak, storjenih 

pred finančno krizo leta 2008. Razvoj trga 

za enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje predstavlja ključni element unije 

kapitalskih trgov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni dokazov, da je mogoče trenutne slabe gospodarske rezultate izboljšati z ukrepi na strani 

ponudbe, je pa več kot dovolj dokazov, da je to mogoče narediti z naprednejšimi ukrepi 

fiskalnih spodbud. Nezmožnost EU, da z usklajenim ravnanjem spodbuja realno 

gospodarstvo, ne bi smela biti izgovor za spodbujanje že tako napihnjenega virtualnega 

gospodarstva. 
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Predlog spremembe  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Evropska unija ne namerava 

oslabiti zakonodajnega okvira, uvedenega 
po finančni krizi za obravnavanje tveganj, 

ki izhajajo iz zelo zapletenega, 

nepreglednega in tveganega listinjenja. 

Bistveno je zagotoviti, da se sprejmejo 

predpisi za boljše razlikovanje enostavnih, 

preglednih in standardiziranih produktov 

od zapletenih, nepreglednih in tveganih 

instrumentov ter za uporabo bonitetnega 

okvira, ki bi bolj upošteval tveganja. 

(3) Evropska unija mora okrepiti 

zakonodajni okvir, uveden po finančni 

krizi za obravnavanje tveganj, ki izhajajo iz 

listinjenja. Bistveno je zagotoviti, da se 

sprejmejo predpisi za uporabo bonitetnega 

okvira, ki bo bolje upošteval tveganja; prav 

tako je bistveno, da se prepove 

relistinjenje in da se sintetično listinjenje 

izključi iz te uredbe. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  115 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Evropska unija ne namerava 

oslabiti zakonodajnega okvira, uvedenega 

po finančni krizi za obravnavanje tveganj, 

ki izhajajo iz zelo zapletenega, 

nepreglednega in tveganega listinjenja. 

Bistveno je zagotoviti, da se sprejmejo 

predpisi za boljše razlikovanje enostavnih, 

preglednih in standardiziranih produktov 

od zapletenih, nepreglednih in tveganih 

instrumentov ter za uporabo bonitetnega 

okvira, ki bi bolj upošteval tveganja. 

(3) Evropska unija ne namerava 

oslabiti zakonodajnega okvira, uvedenega 

po finančni krizi za obravnavanje tveganj, 

ki izhajajo iz zelo zapletenega, 

nepreglednega in tveganega listinjenja. 

Bistveno je zagotoviti, da se sprejmejo 

predpisi za boljše razlikovanje enostavnih, 

preglednih in standardiziranih produktov 

od zapletenih, nepreglednih in tveganih 

finančnih instrumentov ter za uporabo 

bonitetnega okvira, ki bi bolj upošteval 

tveganja. 

Or. el 
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Predlog spremembe  116 

Antonio Tajani 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Evropska unija ne namerava 

oslabiti zakonodajnega okvira, uvedenega 
po finančni krizi za obravnavanje tveganj, 

ki izhajajo iz zelo zapletenega, 

nepreglednega in tveganega listinjenja. 

Bistveno je zagotoviti, da se sprejmejo 

predpisi za boljše razlikovanje enostavnih, 

preglednih in standardiziranih produktov 

od zapletenih, nepreglednih in tveganih 

instrumentov ter za uporabo bonitetnega 

okvira, ki bi bolj upošteval tveganja. 

(3) Evropska unija si prizadeva 

okrepiti zakonodajni okvir, uveden po 

finančni krizi za obravnavanje tveganj, ki 

izhajajo iz zelo zapletenega, nepreglednega 

in tveganega listinjenja. Bistveno je 

zagotoviti, da se sprejmejo predpisi za 

boljše razlikovanje enostavnih, preglednih 

in standardiziranih produktov od 

zapletenih, nepreglednih in tveganih 

instrumentov ter za uporabo bonitetnega 

okvira, ki bi bolj upošteval tveganja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben 

kanal za diverzifikacijo virov financiranja 

in učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi 

bilanc stanja originatorja, da se 

omogočijo dodatna posojila gospodarstvu. 

Na splošno lahko izboljša učinkovitost 

finančnega sistema in zagotovi dodatne 

možnosti za naložbe. Listinjenje lahko 

vzpostavi most med kreditnimi 

institucijami in kapitalskimi trgi s 

posrednimi koristmi za podjetja in 

državljane (na primer prek cenejših 

(4) Opomniti je treba, da se je v letih 

pred finančno krizo leta 2008 s pretirano 

in nepremišljeno uporabo listinjenih 

finančnih instrumentov spremenil model 

poslovanja bank in tako spodbujala 

uporaba finančnega vzvoda, ki je bankam 

omogočil visoke dobičke v kratkem času, 

vendar s tveganjem velikih izgub. To je 

vodilo k izbruhu finančne krize leta 2008, 

ki se je začela v gospodarstvu Združenih 

držav in se nato razširila na ostala 

gospodarstva. 
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posojil, financiranja podjetij, kreditov za 

nepremičnine in kreditnih kartic). 

Or. it 

 

Predlog spremembe  118 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben 

kanal za diverzifikacijo virov financiranja 

in učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila gospodarstvu. Na 

splošno lahko izboljša učinkovitost 

finančnega sistema in zagotovi dodatne 

možnosti za naložbe. Listinjenje lahko 

vzpostavi most med kreditnimi 

institucijami in kapitalskimi trgi s 

posrednimi koristmi za podjetja in 

državljane (na primer prek cenejših 

posojil, financiranja podjetij, kreditov za 

nepremičnine in kreditnih kartic). 

(4) Ustrezno strukturirano listinjenje je 

kanal za diverzifikacijo virov financiranja 

in širšo porazdelitev tveganja v finančnem 

sistemu Unije. Omogoča širšo porazdelitev 

tveganj v finančnem sektorju, lahko pa tudi 

pripomore k sprostitvi bilanc stanja 

originatorja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Listinjenje je pomemben element (4) Listinjenje je pomemben element 
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dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben kanal 

za diverzifikacijo virov financiranja in 

učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila gospodarstvu. Na splošno 

lahko izboljša učinkovitost finančnega 

sistema in zagotovi dodatne možnosti za 

naložbe. Listinjenje lahko vzpostavi most 

med kreditnimi institucijami in 

kapitalskimi trgi s posrednimi koristmi za 

podjetja in državljane (na primer prek 

cenejših posojil, financiranja podjetij, 

kreditov za nepremičnine in kreditnih 

kartic). 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben kanal 

za diverzifikacijo virov financiranja in 

učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila gospodarstvu. Na splošno 

lahko izboljša učinkovitost finančnega 

sistema in zagotovi dodatne možnosti za 

naložbe. Listinjenje lahko vzpostavi most 

med kreditnimi institucijami in 

kapitalskimi trgi s posrednimi koristmi za 

podjetja in državljane (na primer prek 

cenejših posojil, financiranja podjetij, 

kreditov za nepremičnine in kreditnih 

kartic). Listinjenje lahko prav tako 

omogoča posameznim kreditnim 

institucijam, da zmanjšajo rigidnost svojih 

bilanc, bolje upravljajo koncentracijo 

portfeljskih tveganj in oblikujejo 

preprostejše, dolgoročne finančne 

instrumente za investitorje. Vse to lahko 

skupaj prispeva k izboljšanju prožnosti 

finančnega sektorja ter spodbujanju 

obsežnejših in dolgoročnih naložb v 

realno gospodarstvo. Hkrati lahko 

listinjenje poveča tveganja večje 

medsebojne povezanosti in čezmernega 

finančnega vzvoda. Prav tako lahko 

spodbuja špekulativne, kratkoročne 

naložbe in regulativno arbitražo. Ta 

uredba zato pristojne organe spodbuja k 

doslednemu spremljanju udeležbe 

finančnih institucij na trgu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Notis Marias 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben kanal 

za diverzifikacijo virov financiranja in 

učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila gospodarstvu. Na splošno 

lahko izboljša učinkovitost finančnega 

sistema in zagotovi dodatne možnosti za 

naložbe. Listinjenje lahko vzpostavi most 

med kreditnimi institucijami in 

kapitalskimi trgi s posrednimi koristmi za 

podjetja in državljane (na primer prek 

cenejših posojil, financiranja podjetij, 

kreditov za nepremičnine in kreditnih 

kartic). 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov in prispeva 

k izboljšanju financiranja gospodarstva. 

Ustrezno strukturirano listinjenje je 

pomemben kanal za diverzifikacijo virov 

financiranja in učinkovitejšo porazdelitev 

tveganja v finančnem sistemu Unije. 

Omogoča širšo porazdelitev tveganj v 

finančnem sektorju, lahko pa tudi 

pripomore k sprostitvi bilanc stanja 

originatorja, da se omogočijo dodatna 

posojila gospodarstvu. Na splošno lahko 

izboljša učinkovitost finančnega sistema in 

zagotovi dodatne možnosti za naložbe. 

Listinjenje lahko vzpostavi most med 

kreditnimi institucijami in kapitalskimi trgi 

s posrednimi koristmi za podjetja in 

državljane (na primer prek cenejših posojil, 

financiranja podjetij, kreditov za 

nepremičnine in kreditnih kartic). 

Or. el 

 

Predlog spremembe  121 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben kanal 

za diverzifikacijo virov financiranja in 

učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila gospodarstvu. Na splošno 

lahko izboljša učinkovitost finančnega 

(4) Listinjenje je pomemben element 

dobro delujočih finančnih trgov. Ustrezno 

strukturirano listinjenje je pomemben kanal 

za diverzifikacijo virov financiranja in 

učinkovitejšo porazdelitev tveganja v 

finančnem sistemu Unije. Omogoča širšo 

porazdelitev tveganj v finančnem sektorju, 

lahko pa tudi pripomore k sprostitvi bilanc 

stanja originatorja, da se omogočijo 

dodatna posojila realnemu gospodarstvu. 

Na splošno lahko izboljša učinkovitost 
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sistema in zagotovi dodatne možnosti za 

naložbe. Listinjenje lahko vzpostavi most 

med kreditnimi institucijami in 

kapitalskimi trgi s posrednimi koristmi za 

podjetja in državljane (na primer prek 

cenejših posojil, financiranja podjetij, 

kreditov za nepremičnine in kreditnih 

kartic). 

finančnega sistema in zagotovi dodatne 

možnosti za naložbe. Listinjenje lahko 

vzpostavi most med kreditnimi 

institucijami in kapitalskimi trgi s 

posrednimi koristmi za podjetja in 

državljane (na primer prek cenejših posojil, 

financiranja podjetij, kreditov za 

nepremičnine in kreditnih kartic). 

Or. es 

 

Predlog spremembe  122 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira 

za enostavna, pregledna in 

standardizirana listinjenja (listinjenja 

STS), ki bo bolj upošteval tveganja, mora 

Unija jasno opredeliti, kaj je listinjenje 

STS, saj bi bila sicer za kreditne institucije 

in zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži. 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira, 

ki bo namenjen enostavnim, preglednim 

in standardiziranim listinjenjem 

(listinjenja STS) ter listinjenjem, ki 

vključujejo in podpirajo projekte, ki 

prispevajo k doseganju ciljev sporazuma, 

sprejetega na 21. zasedanju konference 

OZN o podnebnih spremembah 

(trajnostna listinjenja STS), in ki bo bolj 

upošteval tveganja, mora Unija jasno 

opredeliti, kaj je listinjenje STS, saj bi bila 

sicer za kreditne institucije in 

zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Jonás Fernández 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira 

za enostavna, pregledna in standardizirana 

listinjenja (listinjenja STS), ki bo bolj 

upošteval tveganja, mora Unija jasno 

opredeliti, kaj je listinjenje STS, saj bi bila 

sicer za kreditne institucije in 

zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži. 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira 

za enostavna, pregledna in standardizirana 

listinjenja (listinjenja STS), ki bo bolj 

upošteval tveganja, mora Unija jasno 

opredeliti, kaj je listinjenje STS, saj bi bila 

sicer za kreditne institucije in 

zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži, zato je treba v 

Evropi vzpostaviti enotni trg za listinjenje 

STS, s katerim se bodo poenostavile 

čezmejne transakcije. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  124 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira 

za enostavna, pregledna in standardizirana 

listinjenja (listinjenja STS), ki bo bolj 

upošteval tveganja, mora Unija jasno 

opredeliti, kaj je listinjenje STS, saj bi bila 

sicer za kreditne institucije in 

zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži. 

(5) Za vzpostavitev bonitetnega okvira 

za enostavna, pregledna in standardizirana 

listinjenja (listinjenja STS), ki bo bolj 

upošteval tveganja, mora Unija jasno 

opredeliti, kaj je listinjenje STS, saj bi bila 

sicer za kreditne institucije in 

zavarovalnice na voljo regulativna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja, za 

različne vrste listinjenja v različnih državah 

članicah. To bi vodilo k neenakim pogojem 

in regulativni arbitraži. V nasprotnem 

primeru veliko poslov listinjenja zaradi 

neupoštevanja dejavnikov tveganja v 

pristopih za določanje uteži tveganja ne bi 

bilo dovolj občutljivih na tveganja. 

Or. el 
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Predlog spremembe  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Primerno je, da se v skladu z 

obstoječimi opredelitvami pojmov na 

področju sektorske zakonodaje Unije 

zagotovijo opredelitve vseh ključnih 

pojmov listinjenja. Za zajetje katerega koli 

posla ali sheme, pri katerem se tranšira 

kreditno tveganje, povezano z 

izpostavljenostjo ali skupino 
izpostavljenosti, je potrebna zlasti jasna in 

široka opredelitev listinjenja. 

Izpostavljenost, ki ustvari neposredno 

plačilno obveznost za posel ali shemo, ki 

se uporabi za financiranje ali upravljanje 

stvarnega premoženja, se ne bi smela šteti 

za izpostavljenost iz naslova listinjenja, 

tudi če so plačilne obveznosti v okviru 

posla ali sheme različnih nadrejenosti. 

(6) Primerno je, da se v skladu z 

obstoječimi opredelitvami pojmov na 

področju sektorske zakonodaje Unije 

zagotovijo opredelitve vseh ključnih 

pojmov listinjenja. Za zajetje katerega koli 

posla ali sheme, pri katerem so plačila v 

poslu ali shemi odvisna od kakovosti 
izpostavljenosti ali skupine 

izpostavljenosti, je potrebna zlasti jasna in 

široka opredelitev listinjenja. Ekonomski 

prenos izpostavljenosti, ki se listinijo, bi se 

moral doseči s prenosom lastništva 

listinjenih izpostavljenosti z institucije v 

vlogi originatorja na SSPE ali prek 

podudeležbe SSPE. Izpostavljenost, ki 

ustvari neposredno plačilno obveznost za 

posel ali shemo, ki se uporabi za 

financiranje ali upravljanje stvarnega 

premoženja, se ne bi smela šteti za 

izpostavljenost iz naslova listinjenja, tudi 

če so plačilne obveznosti v okviru posla ali 

sheme različnih nadrejenosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Primerno je, da se v skladu z 

obstoječimi opredelitvami pojmov na 

področju sektorske zakonodaje Unije 

zagotovijo opredelitve vseh ključnih 

(6) Primerno je, da se v skladu z 

obstoječimi opredelitvami pojmov na 

področju sektorske zakonodaje Unije 

zagotovijo opredelitve vseh ključnih 
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pojmov listinjenja. Za zajetje katerega koli 

posla ali sheme, pri katerem se tranšira 

kreditno tveganje, povezano z 

izpostavljenostjo ali skupino 

izpostavljenosti, je potrebna zlasti jasna in 

široka opredelitev listinjenja. 

Izpostavljenost, ki ustvari neposredno 

plačilno obveznost za posel ali shemo, ki 

se uporabi za financiranje ali upravljanje 

stvarnega premoženja, se ne bi smela šteti 

za izpostavljenost iz naslova listinjenja, 

tudi če so plačilne obveznosti v okviru 

posla ali sheme različnih nadrejenosti. 

pojmov listinjenja. Za zajetje katerega koli 

posla ali sheme je potrebna zlasti jasna in 

široka opredelitev listinjenja. 

Izpostavljenost, ki ustvari neposredno 

plačilno obveznost za posel ali shemo, ki 

se uporabi za financiranje ali upravljanje 

stvarnega premoženja, se ne bi smela šteti 

za izpostavljenost iz naslova listinjenja, 

tudi če so plačilne obveznosti v okviru 

posla ali sheme različnih nadrejenosti. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  127 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Sponzorju bi moralo biti 

omogočeno, da naloge prenese na 

serviserja, vendar bi moral biti še naprej 

odgovoren za vse svoje obveznosti iz te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Tako na mednarodni kot na 

evropski ravni je bilo opravljenega že 

veliko dela za opredelitev listinjenja STS, v 

delegiranih uredbah Komisije (EU) 

(7) Tako na mednarodni kot na 

evropski ravni je treba narediti več za 

opredelitev listinjenja STS, tako kot so bila 

v delegiranih uredbah Komisije (EU) 
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2015/6122 in (EU) 2015/3523 pa so bila že 

določena merila za enostavno, pregledno in 

standardizirano listinjenje za posebne 

namene, s katerimi je povezana bonitetna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja. 

2015/6122 in (EU) 2015/3523 že določena 

merila za enostavno, pregledno in 

standardizirano listinjenje za posebne 

namene, s katerimi je povezana bonitetna 

obravnava, ki bolj upošteva tveganja. 

__________________ __________________ 

22 Delegirana uredba Komisije z dne 10. 

oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 

575/2013 v zvezi z zahtevo glede 

likvidnostnega kritja za kreditne institucije 

(UL L 11, 17.1.2015, str. 1). 

22 Delegirana uredba Komisije z dne 10. 

oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 

575/2013 v zvezi z zahtevo glede 

likvidnostnega kritja za kreditne institucije 

(UL L 11, 17.1.2015, str. 1). 

23 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o 

dopolnitvi Direktive 2009/138/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 

opravljanja in opravljanju dejavnosti 

zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost 

II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1). 

23 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o 

dopolnitvi Direktive 2009/138/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 

opravljanja in opravljanju dejavnosti 

zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost 

II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1). 

Or. el 

 

Predlog spremembe  129 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Na podlagi obstoječih meril, meril 

Baselskega odbora za bančni nadzor in 

Mednarodnega združenja nadzornikov trga 

vrednostnih papirjev, sprejetih 23. julija 

2015 za opredelitev enostavnih, preglednih 

in primerljivih listinjenj, ter zlasti mnenja 

EBA o kvalificiranem listinjenju, 

objavljenega 7. julija 2015, je bistvenega 

pomena, da se oblikuje splošna opredelitev 

listinjenja STS, ki se uporablja za vse 

sektorje. 

(8) Na podlagi obstoječih meril, meril 

Baselskega odbora za bančni nadzor in 

Mednarodnega združenja nadzornikov trga 

vrednostnih papirjev, sprejetih 23. julija 

2015 za opredelitev enostavnih, preglednih 

in primerljivih listinjenj, v okviru 

kapitalske ustreznosti za listinjenje, ter 

zlasti mnenja EBA o kvalificiranem 

listinjenju, objavljenega 7. julija 2015, je 

bistvenega pomena, da se oblikuje splošna 

opredelitev listinjenja STS, ki se uporablja 

za vse sektorje. 

Or. el 
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Predlog spremembe  130 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Izvajanje „meril za STS“ v vsej EU 

ne bi smelo privesti do različnih pristopov. 

Ti pristopi bi lahko ustvarili ovire za 

čezmejne investitorje, ki bi se morali 

ukvarjati s podrobnostmi okvirov 

posameznih držav članic, ter tako 

spodkopali zaupanje investitorjev v merila 

za STS. 

(9) Izvajanje „meril za STS“ v vsej EU 

ne bi smelo privesti do različnih pristopov, 

temveč k razvoju varnega trga listinjenja. 

Ti pristopi bi lahko ustvarili ovire za 

čezmejne investitorje, ki bi se morali 

ukvarjati s podrobnostmi okvirov 

posameznih držav članic, ter tako 

spodkopali zaupanje investitorjev v merila 

za STS. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Bistveno je, da pristojni organi 

tesno sodelujejo, da bi zagotovili skupno in 

usklajeno razumevanje zahtev za STS v 

vsej Uniji, ter da obravnavajo morebitne 

težave pri razlagi. Ob upoštevanju tega 

cilja bi morali trije evropski nadzorni 

organi usklajevati svoje delo in delo 

pristojnih organov v okviru skupnega 

odbora evropskih nadzornih organov, da se 

zagotovi usklajenost med sektorji in 

presojajo praktična vprašanja, ki se lahko 

pojavijo v zvezi z listinjenji STS. Pri tem je 

treba zaprositi tudi za mnenja udeležencev 

na trgu in jih čim bolj upoštevati. Izid teh 

razprav bi moral biti javno dostopen na 

spletnih mestih evropskih nadzornih 

organov, da bi pomagal originatorjem, 

sponzorjem, SSPE in investitorjem pri 

oceni listinjenj STS pred izdajo ali 

(10) Bistveno je, da evropski nadzorni 

organ upravlja sistem certificiranja, ki ga 

izvajajo tretje osebe, da bi se zagotovilo 

skupno in usklajeno razumevanje zahtev za 

STS v vsej Uniji ter obravnavale 

morebitne težave pri razlagi. Ob 

upoštevanju tega cilja bi moral 

pooblaščeni regulativni organ skupaj z 

drugima dvema evropskima nadzornima 

organoma usklajevati svoje delo in delo 

pristojnih organov v okviru skupnega 

odbora evropskih nadzornih organov, da se 

zagotovi usklajenost med sektorji in 

presojajo praktična vprašanja, ki se lahko 

pojavijo v zvezi z listinjenji STS. Pri tem je 

treba zaprositi tudi za mnenja udeležencev 

na trgu in jih čim bolj upoštevati. Izid teh 

razprav bi moral biti javno dostopen na 

spletnih mestih evropskih nadzornih 
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vlaganjem v takšne pozicije. Takšen 

usklajevalni mehanizem bi bil zlasti 

pomemben v obdobju do izvajanja te 

uredbe. 

organov, da bi pomagal originatorjem, 

sponzorjem, SSPE in investitorjem pri 

oceni listinjenj STS pred izdajo ali 

vlaganjem v takšne pozicije. Takšen 

usklajevalni mehanizem bi bil zlasti 

pomemben v obdobju do izvajanja te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Bistveno je, da pristojni organi 

tesno sodelujejo, da bi zagotovili skupno in 

usklajeno razumevanje zahtev za STS v 

vsej Uniji, ter da obravnavajo morebitne 

težave pri razlagi. Ob upoštevanju tega 

cilja bi morali trije evropski nadzorni 

organi usklajevati svoje delo in delo 

pristojnih organov v okviru skupnega 

odbora evropskih nadzornih organov, da 

se zagotovi usklajenost med sektorji in 

presojajo praktična vprašanja, ki se lahko 

pojavijo v zvezi z listinjenji STS. Pri tem je 

treba zaprositi tudi za mnenja udeležencev 

na trgu in jih čim bolj upoštevati. Izid teh 

razprav bi moral biti javno dostopen na 

spletnih mestih evropskih nadzornih 

organov, da bi pomagal originatorjem, 

sponzorjem, SSPE in investitorjem pri 

oceni listinjenj STS pred izdajo ali 

vlaganjem v takšne pozicije. Takšen 

usklajevalni mehanizem bi bil zlasti 

pomemben v obdobju do izvajanja te 

uredbe. 

(10) Bistveno je, da pristojni organi 

tesno sodelujejo, da bi zagotovili skupno in 

usklajeno razumevanje zahtev za STS v 

vsej Uniji, ter da obravnavajo morebitne 

težave pri razlagi. Ob upoštevanju tega 

cilja bi morali trije evropski nadzorni 

organi v okviru skupnega odbora 

evropskih nadzornih organov, znotraj 

katerega se ustanovi nov odbor za 

listinjenje, usklajevati svoje delo in delo 

pristojnih organov, da se zagotovi 

usklajenost med sektorji in presojajo 

praktična vprašanja, ki se lahko pojavijo v 

zvezi z listinjenji STS. Pri tem je treba 

zaprositi tudi za mnenja udeležencev na 

trgu in jih čim bolj upoštevati. Izid teh 

razprav bi moral biti javno dostopen na 

spletnih mestih evropskih nadzornih 

organov, da bi pomagal originatorjem, 

sponzorjem, SSPE in investitorjem pri 

oceni listinjenj STS pred izdajo ali 

vlaganjem v takšne pozicije. Takšen 

usklajevalni mehanizem bi bil zlasti 

pomemben v obdobju do izvajanja te 

uredbe. 

Or. en 
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Predlog spremembe  133 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Naložbe v listinjenja ali 

izpostavljenosti iz naslova listinjenj 

investitorja ne bodo le izpostavile 

kreditnemu tveganju, povezanemu z 

osnovnimi posojili ali izpostavljenostmi, 

ampak bi lahko strukturiranje postopka 

listinjenja povzročilo tudi druga tveganja, 

kot so agencijska tveganja, modelska 

tveganja, pravna in operativna tveganja, 

tveganja nasprotne stranke, tveganje 

servisiranja, likvidnostno tveganje, 

tveganje koncentracije in tveganja 

operativne narave. Zato je bistveno, da za 

institucionalne investitorje veljajo 

sorazmerne zahteve glede skrbnega 

pregleda, ki zagotavljajo, da ustrezno 

ocenijo tveganja, ki izhajajo iz vseh vrst 

listinjenja, v korist končnih investitorjev. 

Skrbni pregled lahko tako tudi poveča 

zaupanje v trg in med posameznimi 

originatorji, sponzorji in investitorji. 

Investitorji bi morali prav tako izvajati 

ustrezne skrbne preglede v zvezi z 

listinjenji STS. Seznanijo se lahko z 

informacijami, ki jih razkrijejo stranke, 

udeležene v listinjenju, zlasti z obvestilom 

o STS in povezanimi informacijami, 

razkritimi v okviru tega, kar bi moralo 

investitorjem zagotoviti vse potrebne 

informacije o tem, kako so izpolnjena 

merila za STS. Institucionalnim 

investitorjem bi moralo biti omogočeno, da 

se ustrezno zanesejo na obvestilo o STS in 

informacije, ki jih razkrijejo originator, 

sponzor in SSPE o tem, ali listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. 

(11) Naložbe v listinjenja ali 

izpostavljenosti iz naslova listinjenj 

investitorja ne bodo le izpostavile 

kreditnemu tveganju, povezanemu z 

osnovnimi posojili ali izpostavljenostmi, 

ampak bi lahko strukturiranje postopka 

listinjenja povzročilo tudi druga tveganja, 

kot so agencijska tveganja, modelska 

tveganja, pravna in operativna tveganja, 

tveganja nasprotne stranke, tveganje 

servisiranja, likvidnostno tveganje, 

tveganje koncentracije in tveganja 

operativne narave. Zato je bistveno, da za 

institucionalne investitorje, vključno z 

upravitelji premoženja, veljajo sorazmerne 

zahteve glede skrbnega pregleda, ki 

zagotavljajo, da ustrezno ocenijo tveganja, 

ki izhajajo iz vseh vrst listinjenja, v korist 

končnih investitorjev. Skrbni pregled lahko 

tako tudi poveča zaupanje v trg in med 

posameznimi originatorji, sponzorji in 

investitorji. Investitorji bi morali prav tako 

izvajati ustrezne skrbne preglede v zvezi z 

listinjenji STS. Seznanijo se lahko z 

informacijami, ki jih razkrijejo stranke, 

udeležene v listinjenju, zlasti z obvestilom 

o STS in povezanimi informacijami, 

razkritimi v okviru tega, kar bi moralo 

investitorjem zagotoviti vse potrebne 

informacije o tem, kako so izpolnjena 

merila za STS. Institucionalnim 

investitorjem bi moralo biti omogočeno, da 

se ustrezno zanesejo na obvestilo o STS in 

informacije, ki jih razkrijejo originator, 

sponzor in SSPE o tem, ali listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. 

Or. en 
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Predlog spremembe  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Naložbe v listinjenja ali 

izpostavljenosti iz naslova listinjenj 

investitorja ne bodo le izpostavile 

kreditnemu tveganju, povezanemu z 

osnovnimi posojili ali izpostavljenostmi, 

ampak bi lahko strukturiranje postopka 

listinjenja povzročilo tudi druga tveganja, 

kot so agencijska tveganja, modelska 

tveganja, pravna in operativna tveganja, 

tveganja nasprotne stranke, tveganje 

servisiranja, likvidnostno tveganje, 

tveganje koncentracije in tveganja 

operativne narave. Zato je bistveno, da za 

institucionalne investitorje veljajo 

sorazmerne zahteve glede skrbnega 

pregleda, ki zagotavljajo, da ustrezno 

ocenijo tveganja, ki izhajajo iz vseh vrst 

listinjenja, v korist končnih investitorjev. 

Skrbni pregled lahko tako tudi poveča 

zaupanje v trg in med posameznimi 

originatorji, sponzorji in investitorji. 

Investitorji bi morali prav tako izvajati 

ustrezne skrbne preglede v zvezi z 

listinjenji STS. Seznanijo se lahko z 

informacijami, ki jih razkrijejo stranke, 

udeležene v listinjenju, zlasti z obvestilom 

o STS in povezanimi informacijami, 

razkritimi v okviru tega, kar bi moralo 

investitorjem zagotoviti vse potrebne 

informacije o tem, kako so izpolnjena 

merila za STS. Institucionalnim 

investitorjem bi moralo biti omogočeno, da 

se ustrezno zanesejo na obvestilo o STS in 

informacije, ki jih razkrijejo originator, 

sponzor in SSPE o tem, ali listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. 

(11) Naložbe v listinjenja ali 

izpostavljenosti iz naslova listinjenj 

investitorja ne bodo le izpostavile 

kreditnemu tveganju, povezanemu z 

osnovnimi posojili ali izpostavljenostmi, 

ampak bi lahko strukturiranje postopka 

listinjenja povzročilo tudi druga tveganja, 

kot so agencijska tveganja, modelska 

tveganja, pravna in operativna tveganja, 

tveganja nasprotne stranke, tveganje 

servisiranja, likvidnostno tveganje, 

tveganje koncentracije in tveganja 

operativne narave. Zato je bistveno, da za 

institucionalne investitorje veljajo 

sorazmerne zahteve glede skrbnega 

pregleda, ki zagotavljajo, da ustrezno 

ocenijo tveganja, ki izhajajo iz vseh vrst 

listinjenja, v korist končnih investitorjev. 

Skrbni pregled lahko tako tudi poveča 

zaupanje v trg in med posameznimi 

originatorji, sponzorji in investitorji. 

Investitorji bi morali prav tako izvajati 

ustrezne skrbne preglede v zvezi z 

listinjenji STS. Seznanijo se lahko z 

informacijami, ki jih razkrijejo stranke, 

udeležene v listinjenju, zlasti z obvestilom 

o STS in povezanimi informacijami, 

razkritimi v okviru tega, kar bi moralo 

investitorjem zagotoviti vse potrebne 

informacije o tem, kako so izpolnjena 

merila za STS. Institucionalnim 

investitorjem bi moralo biti omogočeno, da 

se glede obvestila o STS in informacij, ki 

jih razkrijejo originator, sponzor in SSPE o 

tem, ali listinjenje izpolnjuje zahteve za 

STS, ustrezno zanesejo na ustreznega 

tretjega izvajalca certificiranja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  135 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju, 

izpostavljenosti, vključene v listinjenja, se 

po kakovosti ne bi smele razlikovati od 

izpostavljenosti, zadržanih v bilancah 

originatorjev, obdobje, ko so 

izpostavljenosti pred njihovo vključitvijo v 

listinjenje vodene v bilancah 

originatorjev, pa bi moralo zajemati 

precejšen del njihovega pogodbenega 

trajanja. Zato je pomembno, da 

originatorji ali sponzorji zadržijo 

pomembno neto ekonomsko 

izpostavljenost zadevnim povezanim 

tveganjem precej dolgo časa pred 

listinjenjem in po njem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Iz obvestila o STS bi 

moralo biti investitorjem razvidno, da so 

originatorji že prej in bodo tudi še naprej 

zadržali pomembno neto ekonomsko 

izpostavljenost do povezanih tveganj. 

Treba bi bilo sprejeti določene izjeme za 

primere, ko za olistinjene izpostavljenosti 
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v celoti, brezpogojno in nepreklicno 

jamčijo zlasti javni organi. V primeru 

podpore iz javnih sredstev, zagotovljene v 

obliki jamstev ali z drugimi sredstvi, 

nobena določba iz te uredbe ne posega v 

pravila o državni pomoči. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Iz obvestila o STS je 

investitorjem razvidno, da originatorji 

zadržijo pomembno neto ekonomsko 

izpostavljenost do povezanih tveganj. 

Treba bi bilo sprejeti določene izjeme za 

primere, ko za olistinjene izpostavljenosti 

v celoti, brezpogojno in nepreklicno 
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ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

jamčijo zlasti javni organi. V primeru 

podpore iz javnih sredstev, zagotovljene v 

obliki jamstev ali z drugimi sredstvi, 

nobena določba iz te uredbe ne posega v 

pravila o državni pomoči. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  137 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Evropski odbor za 

sistemska tveganja (ESRB) bi moral imeti 

možnost, da pristojnim organom v obliki 

osnutkov regulativnih tehničnih 

standardov predlaga nižjo stopnjo 

zadržanja tveganja za trg listinjenja kot 

celote ali za nekatere njegove segmente. 

Pri tem bi moral utemeljiti, kako je 

upošteval potrebno uskladitev tveganja z 

makrobonitetnimi vidiki znižanja stopnje 

zadržanja. Na splošno posli listinjenja ne 

bi smeli biti strukturirani tako, da bi se 

izogibali uporabi zahteve za zadržanje. 

Takšno zahtevo bi bilo treba uporabiti v 

vseh okoliščinah, kjer obstaja ekonomska 
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listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

vsebina listinjenja, ne glede na to, kakšne 

pravne strukture ali instrumenti bi se 

uporabili. Večkratna uporaba zahteve za 

zadržanje ni potrebna. Za vsako listinjenje 

zadošča, da zahteva velja le za originatorja, 

sponzorja ali prvotnega kreditodajalca. 

Podobno bi se morala zahteva po zadržanju 

uporabljati le za listinjenje, ki je predmet 

investicije, če posli listinjenja vsebujejo 

druge pozicije v listinjenju kot osnovne 

izpostavljenosti. Iz obvestila o STS je 

investitorjem razvidno, da originatorji 

zadržijo pomembno neto ekonomsko 

izpostavljenost do povezanih tveganj. 

Treba bi bilo sprejeti določene izjeme za 

primere, ko za olistinjene izpostavljenosti 

v celoti, brezpogojno in nepreklicno 

jamčijo zlasti javni organi. V primeru 

podpore iz javnih sredstev, zagotovljene v 

obliki jamstev ali z drugimi sredstvi, 

nobena določba iz te uredbe ne posega v 

pravila o državni pomoči. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Morten Messerschmidt 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, vključenih v listinjenje, 

usklajeni z interesi investitorjev. Da bi to 

dosegli, bi morali originator, sponzor ali 

prvotni kreditodajalec zadržati pomemben 

delež v osnovnih izpostavljenostih v 

listinjenju. Zato je pomembno, da 

originatorji ali sponzorji zadržijo 

pomembno neto ekonomsko 

izpostavljenost zadevnim povezanim 

tveganjem. Na splošno posli listinjenja ne 

bi smeli biti strukturirani tako, da bi se 

izogibali uporabi zahteve za zadržanje. 
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tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

Takšno zahtevo bi bilo treba uporabiti v 

vseh okoliščinah, kjer obstaja ekonomska 

vsebina listinjenja, ne glede na to, kakšne 

pravne strukture ali instrumenti bi se 

uporabili. Večkratna uporaba zahteve za 

zadržanje ni potrebna. Za vsako listinjenje 

zadošča, da zahteva velja le za originatorja, 

sponzorja ali prvotnega kreditodajalca. 

Podobno bi se morala zahteva po zadržanju 

uporabljati le za listinjenje, ki je predmet 

investicije, če posli listinjenja vsebujejo 

druge pozicije v listinjenju kot osnovne 

izpostavljenosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev listinjenja je zelo široka in obsega vrsto različnih scenarijev, ki vključujejo 

tranširanje kreditnega tveganja, in ne samo scenarijev, pri katerih je tako tranširanje v celoti 

ali delno v obliki vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje. Da bi se izognili zmedi, bi torej 

predlagali, da se omemba preoblikovanja izpostavljenosti v vrednostne papirje, s katerimi se 

trguje, umakne. 

 

Predlog spremembe  139 

Burkhard Balz 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 
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kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem, katere delež je 

določen na ravni 5 %. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Notis Marias 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

(12) Bistveno je, da so interesi 

originatorjev, sponzorjev in prvotnih 

kreditodajalcev, ki izpostavljenosti 

preoblikujejo v vrednostne papirje, s 

katerimi se trguje, usklajeni z interesi 

investitorjev. Da bi to dosegli, bi morali 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadržati pomemben delež v 

osnovnih izpostavljenostih v listinjenju. 

Zato je pomembno, da originatorji ali 

sponzorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost zadevnim 

povezanim tveganjem. Na splošno posli 

listinjenja ne bi smeli biti strukturirani 

tako, da bi se izogibali uporabi zahteve za 

zadržanje. Takšno zahtevo bi bilo treba 

uporabiti v vseh okoliščinah, kjer obstaja 

ekonomska vsebina listinjenja, ne glede na 

to, kakšne pravne strukture ali instrumenti 

bi se uporabili. Večkratna uporaba zahteve 

za zadržanje ni potrebna. Za vsako 

listinjenje zadošča, da zahteva velja le za 

originatorja, sponzorja ali prvotnega 

kreditodajalca. Podobno bi se morala 

zahteva po zadržanju uporabljati le za 

listinjenje, ki je predmet investicije, če 

posli listinjenja vsebujejo druge pozicije v 

listinjenju kot osnovne izpostavljenosti. Iz 

obvestila o STS je investitorjem razvidno, 

da originatorji zadržijo pomembno neto 

ekonomsko izpostavljenost do povezanih 

tveganj. Treba bi bilo sprejeti določene 

izjeme za primere, ko za olistinjene 

izpostavljenosti v celoti, brezpogojno in 

nepreklicno jamčijo zlasti javni organi. V 

primeru podpore iz javnih sredstev, 

zagotovljene v obliki jamstev ali z drugimi 

sredstvi, nobena določba iz te uredbe ne 

posega v pravila o državni pomoči. 

Or. el 
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Predlog spremembe  141 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

(13) Sposobnost investitorjev in 

potencialnih investitorjev, da izvedejo 

skrbni pregled in tako ocenijo kreditno 

kakovost instrumentov v listinjenju na 

podlagi informacij, je odvisna od njihovega 

dostopa do zanesljivih in preprosto 

uporabnih informacij o teh instrumentih. 

Pomembno je, da se na podlagi sedanjega 

pravnega reda Unije ustvari celovit sistem, 

v okviru katerega bodo imeli investitorji in 

potencialni investitorji lahek dostop do 

vseh zadevnih informacij v celotnem 

obdobju trajanja poslov, ter da se 

zmanjšajo naloge poročanja za originatorje, 

sponzorje in SSPE. 

 Da bi povečali preglednost trga, bi bilo 

treba vzpostaviti odložišče podatkov, ki bi 

omogočalo lahek dostop do podatkov o 

skupnih tržnih trendih, primerjav s 

standardno strukturo listinjenja in 

podrobnih podatkov o zavarovanju za 

kritje izpostavljenosti v listinjenju. Ni 

treba, da to odložišče podatkov, 

imenovano evropsko odložišče za 

listinjenje, vse te informacije ustvarja in 

upravlja samo. Na podlagi podobnih 

neobveznih pobud je že bila vzpostavljena 

infrastruktura, kot je Evropsko 

podatkovno skladišče. Informacije, ki jih 

je treba razkriti, bi zato morale, kolikor je 

praktično mogoče, temeljiti na obstoječih 

predlogah in obstoječi infrastrukturi. 

 Delovanje evropskega odložišča za 

listinjenje ne bo usmerjeno zgolj v 

zagotavljanje obstoječe infrastrukture za 

zajemanje podatkov o potencialnih 

sistemskih tveganjih. Evropsko odložišče 

za listinjenje bi moralo biti kot tako 

osredotočeno na zmanjševanje asimetrij 

pri tveganjih in ustvarjanje preglednosti, 
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ki podpira obvladovanje sistemskih 

tveganj in tako spodbuja tržno disciplino. 

Hkrati bi moralo ob sodelovanju z vsemi 

svojimi tremi glavnimi deležniki, tj. 

prodajalci tveganj, kupci tveganj in 

nadzorniki, spodbujati in podpirati 

dolgoročni in trajnostni razvoj trga. 

 Upravljanje evropskega odložišča za 

listinjenje bi moralo biti vzpostavljeno po 

vzoru upravljanja fundacije Global Legal 

Entity Identifier Foundation (GLEIF) 

(Fundacija globalnega sistema 

identifikatorja pravnih subjektov). Nadzor 

nad odložiščem bi morali skupaj izvajati 

predstavniki prodajalcev tveganj, kupcev 

tveganj in nadzorne skupnosti. Dejavnosti 

nadzora, ki jih izvaja nadzorna skupnost, 

bi moral usklajevati in voditi organ 

ESMA. Tudi drugi evropski nadzorni 

organi, zlasti Evropski odbor za sistemska 

tveganja (ESRB), Evropska centralna 

banka in Evropski organ za zavarovanja 

in poklicne pokojnine (EIOPA), bi morali 

razmisliti, kako bi lahko to odložišče 

podatkov prispevalo k izpolnjevanju 

njihovih nalog. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Sander Loones 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 
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zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. Da bi povečali 

preglednost trga v Uniji, bi bilo treba za 

osnovne izpostavljenosti v listinjenjih 

vzpostaviti odložišče podatkov. Na podlagi 

podobnih neobveznih pobud je že bila 

vzpostavljena infrastruktura, kot je 

Evropsko podatkovno skladišče. 

Informacije, ki se morajo v skladu s to 

zahtevo razkriti, bi zato morale temeljiti 

na obstoječih predlogah za razkritje v tej 

infrastrukturi. Če bi se organ ESMA 

odločil, da bo pooblastila za upravljanje 

take infrastrukture prenesel na drug 

organ, bi bilo treba odložišče podatkov 

vzpostaviti po vzoru Global Legal Entity 

Identifier Foundation (GLEIF) 

(Fundacija globalnega sistema 

identifikatorja pravnih subjektov) in bi ga 

bilo mogoče dalje razvijati na osnovi 

Evropskega podatkovnega skladišča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Brian Hayes 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 
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poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. Organ ESMA bi 

moral vzpostaviti evropsko odlagališče 

podatkov o listinjenjih, ki bo usklajeno z 

vsemi ustreznimi obstoječimi odlagališči 

podatkov, zlasti z Evropskim podatkovnim 

skladiščem pri Evropski centralni banki. 

Poleg tega odlagališča podatkov bi moral 

na svojem spletišču objaviti in 

posodabljati seznam pristojnih organov, ki 

so jim države članice dodelile potrebna 

nadzorna, preiskovalna in sankcijska 

pooblastila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit in pregleden sistem, ki bo 

temeljil na realnem tveganju v zvezi s temi 

instrumenti in v okviru katerega bodo 

imeli investitorji dostop do vseh zadevnih 

informacij v celotnem obdobju trajanja 

poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih in sredstvih, ki iz 

njih izhajajo. Trg mora biti pregleden in 

mora spodbujati izmenjavo informacij z 

vzpostavitvijo posebnega javnega registra, 
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ki bo vseboval tovrstne podatke. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  145 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter investitorjem olajša 

neprekinjen, lahek in prost dostop do 

zanesljivih informacij o listinjenjih. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 

(13) Sposobnost investitorjev, da 

izvedejo skrbni pregled in tako ocenijo 

kreditno kakovost instrumentov v 

listinjenju na podlagi informacij, je odvisna 

od njihovega dostopa do informacij o teh 

instrumentih. Pomembno je, da se na 

podlagi sedanjega pravnega reda Unije 
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ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje, sponzorje in 

SSPE ter investitorjem olajša neprekinjen, 

lahek in prost dostop do zanesljivih 

informacij o listinjenjih. 

ustvari celovit sistem, v okviru katerega 

bodo imeli investitorji dostop do vseh 

zadevnih informacij v celotnem obdobju 

trajanja poslov, ter da se zmanjšajo naloge 

poročanja za originatorje in sponzorje ter 

investitorjem olajša neprekinjen, lahek in 

prost dostop do zanesljivih informacij o 

listinjenjih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo 

 delinkventnost in neizpolnjevanje 

obveznosti prvotnih dolžnikov, 

prestrukturiranje dolga, oprostitev dolga, 

restrukturiranje, ponovni odkup, moratorije 

na odplačevanje dolga, izgube, 

prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzročajo spremembe v vrstnem redu 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzročajo spremembe v vrstnem redu 

plačil ali zamenjavo katere koli nasprotne 
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plačil ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo. Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati 

enake zahteve s specifičnimi 

prilagoditvami, ki bodo odražale 

strukturne značilnosti teh dveh tržnih 

segmentov. Delovanje teh dveh trgov se 

razlikuje v tem, da se programi ABCP 

opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave. Čeprav so listinjenja, 

ki so enostavna, pregledna in 

standardizirana v preteklosti dobro 

delovala, izpolnitev katere koli zahteve za 

STS ne pomeni, da je pozicija v listinjenju 

brez tveganja, niti to ne pove ničesar o 

kreditni kakovosti, na kateri temelji 

listinjenje. Namesto tega je treba razumeti, 

da to kaže, da bo lahko preudaren in skrben 

investitor analiziral tveganja pri listinjenju. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  148 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

(14) Da bi zaščitili vlagatelje, bi morali 

originatorji, sponzorji in SSPE poskrbeti, 

da so vsi pomembni podatki o kreditni 

kakovosti in uspešnosti osnovnih 

izpostavljenosti na voljo v poročilu 

investitorjem, vključno s podatki, ki 

investitorjem omogočajo, da enostavno 
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neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo. Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati enake 

zahteve s specifičnimi prilagoditvami, ki 

bodo odražale strukturne značilnosti teh 

dveh tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo. Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati enake 

zahteve s specifičnimi prilagoditvami, ki 

bodo odražale strukturne značilnosti teh 

dveh tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 
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ABCP. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo. Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave. Čeprav so listinjenja, 

ki so enostavna, pregledna in 

standardizirana v preteklosti dobro 

delovala, izpolnitev katere koli zahteve za 

STS ne pomeni, da je pozicija v listinjenju 

brez tveganja, niti to ne pove ničesar o 
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to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati enake 

zahteve s specifičnimi prilagoditvami, ki 

bodo odražale strukturne značilnosti teh 

dveh tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

kreditni kakovosti, na kateri temelji 

listinjenje. Namesto tega je treba razumeti, 

da to kaže, da bo lahko preudaren in skrben 

investitor analiziral tveganja pri listinjenju. 

Potrebni sta dve vrsti zahtev za STS: ena 

za dolgoročna in ena za kratkoročna 

listinjenja (ABCP), za katera bi morale v 

veliki meri veljati enake zahteve s 

specifičnimi prilagoditvami, ki bodo 

odražale strukturne značilnosti teh dveh 

tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Originatorji, sponzorji in SSPE bi 

morali poskrbeti, da so vsi pomembni 

podatki o kreditni kakovosti in uspešnosti 

osnovnih izpostavljenosti na voljo v 

poročilu investitorjem, vključno s podatki, 

ki investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 

(14) Originatorji in sponzorji bi morali 

poskrbeti, da so vsi pomembni podatki o 

kreditni kakovosti in uspešnosti osnovnih 

izpostavljenosti na voljo v poročilu 

investitorjem, vključno s podatki, ki 

investitorjem omogočajo, da enostavno 

ugotovijo delinkventnost in 

neizpolnjevanje obveznosti prvotnih 

dolžnikov, prestrukturiranje dolga, 

oprostitev dolga, restrukturiranje, ponovni 

odkup, moratorije na odplačevanje dolga, 

izgube, prerazvrstitve med neplačane 

izpostavljenosti (charge off), izterjave in 

druge postopke za povečanje uspešnosti 

sredstev v skupini osnovnih 

izpostavljenosti. V poročilih investitorjem 
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bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo.Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati enake 

zahteve s specifičnimi prilagoditvami, ki 

bodo odražale strukturne značilnosti teh 

dveh tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

bi morali biti na voljo tudi podatki o 

denarnih tokovih iz naslova osnovnih 

izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj 

listinjenja, vključno z ločenim razkritjem 

prihodkov in izplačil iz pozicij v 

listinjenju, to je o načrtovani glavnici, 

načrtovanih obrestih, predčasno odplačani 

glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in 

dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na 

aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki 

povzroči spremembe v vrstnem redu plačil 

ali zamenjavo katere koli nasprotne 

stranke, ter podatki o višini in obliki 

kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako 

tranšo. Čeprav so listinjenja, ki so 

enostavna, pregledna in standardizirana v 

preteklosti dobro delovala, izpolnitev 

katere koli zahteve za STS ne pomeni, da 

je pozicija v listinjenju brez tveganja, niti 

to ne pove ničesar o kreditni kakovosti, na 

kateri temelji listinjenje. Namesto tega je 

treba razumeti, da to kaže, da bo lahko 

preudaren in skrben investitor analiziral 

tveganja pri listinjenju. Potrebni sta dve 

vrsti zahtev za STS: ena za dolgoročna in 

ena za kratkoročna listinjenja (ABCP), za 

katera bi morale v veliki meri veljati enake 

zahteve s specifičnimi prilagoditvami, ki 

bodo odražale strukturne značilnosti teh 

dveh tržnih segmentov. Delovanje teh dveh 

trgov se razlikuje v tem, da se programi 

ABCP opirajo na več poslov ABCP s 

kratkoročnimi izpostavljenostmi, ki jih je 

treba zamenjati, ko zapadejo. Poleg tega 

morajo merila za STS odražati tudi 

posebno vlogo sponzorja, ki zagotavlja 

likvidnostno podporo posebej 

ustanovljenim subjektom, ki izdajajo 

ABCP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pri listinjenjih, ki niso „prava 

prodaja“, se na takšen izdajateljski subjekt 

ne prenesejo osnovne izpostavljenosti, 

ampak se s pogodbo o izvedenem 

finančnem instrumentu ali jamstvi prenese 

kreditno tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. S tem se uvedeta 

dodatno kreditno tveganje nasprotne 

stranke in morebitna kompleksnost, zlasti v 

zvezi z vsebino pogodbe o izvedenem 

finančnem instrumentu. Doslej ni na 

mednarodni ravni ali na ravni Unije še 

nobene zadostne analize za opredelitev 

meril za STS za tovrstne instrumente 

listinjenja. Zato bi bilo treba v prihodnosti 

nujno oceniti, ali se nekatera sintetična 

listinjenja, ki so bila v času finančne krize 

uspešna ter so enostavna, pregledna in 

standardizirana, torej lahko obravnavajo 
kot STS. Komisija bo na podlagi tega v 

enem od prihodnjih predlogov ocenila, ali 

bi morala oznaka STS zajemati tudi 

listinjenja, ki niso „prave prodaje“. 

(16) Pri listinjenjih, ki niso „prava 

prodaja“, se na takšen izdajateljski subjekt 

ne prenesejo osnovne izpostavljenosti, 

ampak se s pogodbo o izvedenem 

finančnem instrumentu ali jamstvi prenese 

kreditno tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. S tem se uvedeta 

dodatno kreditno tveganje nasprotne 

stranke in morebitna kompleksnost, zlasti v 

zvezi z vsebino pogodbe o izvedenem 

finančnem instrumentu. Doslej ni na 

mednarodni ravni ali na ravni Unije še 

nobene zadostne analize za opredelitev 

meril za STS za tovrstne instrumente 

listinjenja. Sintetična listinjenja se nikakor 

ne bi smela obravnavati kot STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pri listinjenjih, ki niso „prava 

prodaja“, se na takšen izdajateljski subjekt 

ne prenesejo osnovne izpostavljenosti, 

ampak se s pogodbo o izvedenem 

finančnem instrumentu ali jamstvi prenese 

kreditno tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. S tem se uvedeta 

dodatno kreditno tveganje nasprotne 

(16) Pri listinjenjih, ki niso „prava 

prodaja“, se na takšen izdajateljski subjekt 

ne prenesejo osnovne izpostavljenosti, 

ampak se s pogodbo o izvedenem 

finančnem instrumentu ali jamstvi prenese 

kreditno tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. S tem se uvedeta 

dodatno kreditno tveganje nasprotne 
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stranke in morebitna kompleksnost, zlasti v 

zvezi z vsebino pogodbe o izvedenem 

finančnem instrumentu. Doslej ni na 

mednarodni ravni ali na ravni Unije še 

nobene zadostne analize za opredelitev 

meril za STS za tovrstne instrumente 

listinjenja. Zato bi bilo v prihodnosti nujno 

oceniti, ali se nekatera sintetična 

listinjenja, ki so bila v času finančne krize 

uspešna ter so enostavna, pregledna in 

standardizirana, torej lahko obravnavajo 

kot STS. Komisija bo na podlagi tega v 

enem od prihodnjih predlogov ocenila, ali 

bi morala oznaka STS zajemati tudi 

listinjenja, ki niso „prave prodaje“. 

stranke in morebitna kompleksnost, zlasti v 

zvezi z vsebino pogodbe o izvedenem 

finančnem instrumentu. Doslej ni na 

mednarodni ravni ali na ravni Unije še 

nobene zadostne analize za opredelitev 

meril za STS za tovrstne instrumente 

listinjenja. Zato bi bilo smiselno iz te 

Uredbe izključiti sintetično listinjenje. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  153 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pri listinjenjih, ki niso „prava 

prodaja“, se na takšen izdajateljski subjekt 

ne prenesejo osnovne izpostavljenosti, 

ampak se s pogodbo o izvedenem 

finančnem instrumentu ali jamstvi prenese 

kreditno tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. S tem se uvedeta 

dodatno kreditno tveganje nasprotne 

stranke in morebitna kompleksnost, zlasti 

v zvezi z vsebino pogodbe o izvedenem 

finančnem instrumentu. Doslej ni na 

mednarodni ravni ali na ravni Unije še 

nobene zadostne analize za opredelitev 

meril za STS za tovrstne instrumente 

listinjenja. Zato bi bilo treba v prihodnosti 

nujno oceniti, ali se nekatera sintetična 

listinjenja, ki so bila v času finančne krize 

uspešna ter so enostavna, pregledna in 

standardizirana, torej lahko obravnavajo 

kot STS. Komisija bo na podlagi tega v 

(16) Pri sintetičnih listinjenjih se na 

takšen izdajateljski subjekt ne prenesejo 

osnovne izpostavljenosti, ampak se s 

pogodbo o izvedenem finančnem 

instrumentu ali jamstvi prenese kreditno 

tveganje, povezano z osnovnimi 

izpostavljenostmi. Doslej ni na mednarodni 

ravni ali na ravni Unije še nobene zadostne 

analize za opredelitev meril za STS za 

tovrstne instrumente listinjenja. Zato bi 

bilo treba v prihodnosti nujno oceniti, ali se 

nekatera sintetična listinjenja, ki so bila v 

času finančne krize uspešna ter so 

enostavna, pregledna in standardizirana, 

torej lahko obravnavajo kot STS. Komisija 

bo na podlagi tega v enem od prihodnjih 

predlogov ocenila, ali bi morala oznaka 

STS zajemati tudi listinjenja, ki niso „prave 

prodaje“. 
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enem od prihodnjih predlogov ocenila, ali 

bi morala oznaka STS zajemati tudi 

listinjenja, ki niso „prave prodaje“. 

Or. en 

Obrazložitev 

Odvisno od pomena izraza „prava prodaja“ (ki ni nikoli opredeljen), lahko obstajajo 

nekatere vrste listinjenj, ki niso niti listinjenja s pravo prodajo niti sintetična listinjenja. Ta 

uvodna izjava govori o sintetičnih listinjenjih, zato zaradi jasnejšega razumevanja 

predlagamo, da se besedilo spremeni. 

 

Predlog spremembe  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da se zagotovi, da investitorji 

izvajajo zanesljiv skrbni pregled, in za 

lažjo oceno povezanih tveganj, je 

pomembno, da so posli listninjenja podprti 

s skupinami izpostavljenosti, ki so 

homogene po vrsti sredstev, kot so na 

primer skupine stanovanjskih posojil, 

skupine komercialnih posojil, zakupi in 

programi kreditiranja za podjetja iz iste 

kategorije za financiranje naložb v 

osnovna sredstva ali poslovnih dejavnosti, 

skupina avtomobilskih kreditov in zakupi 

za kreditojemalce ali zakupnike ali 

skupine posojil in skupine programov 

kreditiranja za posameznike za osebno, 

družinsko ali gospodinjsko potrošnjo. 

(18) Da se zagotovi, da investitorji 

izvajajo zanesljiv skrbni pregled, in za 

lažjo oceno povezanih tveganj, je 

pomembno, da so posli listinjenja podprti s 

skupinami izpostavljenosti, ki so 

homogene po vrsti sredstev, kot so na 

primer stanovanjski krediti fizičnim 

osebam, krediti za nepremičnine, 

zavarovani s poslovnimi nepremičninami, 

potrošniški krediti fizičnim osebam za 
osebno, družinsko ali gospodinjsko 

potrošnjo, finančne pogodbe za 

financiranje nakupa motornega vozila 

(vključno s krediti, zakupi in pogodbami o 

najemnem nakupu), krediti prodajalcem 

avtomobilov za financiranje nakupa ali 

vzdrževanja zalog, krediti malim in 

srednjim podjetjem, krediti gospodarskim 

družbam (brez malih in srednjih podjetij), 

terjatve do kupcev in zakupi opreme (brez 

zakupov avtomobilov, kombiniranih vozil, 

tovornjakov in motornih koles). 

Or. en 
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Predlog spremembe  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da se zagotovi, da investitorji 

izvajajo zanesljiv skrbni pregled, in za 

lažjo oceno povezanih tveganj, je 

pomembno, da so posli listninjenja podprti 

s skupinami izpostavljenosti, ki so 

homogene po vrsti sredstev, kot so na 

primer skupine stanovanjskih posojil, 

skupine komercialnih posojil, zakupi in 

programi kreditiranja za podjetja iz iste 

kategorije za financiranje naložb v osnovna 

sredstva ali poslovnih dejavnosti, skupina 

avtomobilskih kreditov in zakupi za 

kreditojemalce ali zakupnike ali skupine 

posojil in skupine programov kreditiranja 

za posameznike za osebno, družinsko ali 

gospodinjsko potrošnjo. 

(18) Da se zagotovi, da investitorji 

izvajajo zanesljiv skrbni pregled, in za 

lažjo oceno povezanih tveganj, je 

pomembno, da so posli listinjenja podprti s 

skupinami izpostavljenosti, ki so 

homogene po vrsti sredstev. Te so: skupine 

stanovanjskih posojil, skupine 

komercialnih posojil, terjatve do kupcev, 

zakupi in programi kreditiranja za podjetja 

iz iste kategorije za financiranje naložb v 

osnovna sredstva ali poslovnih dejavnosti, 

skupina avtomobilskih kreditov in zakupi 

za kreditojemalce ali zakupnike ali skupine 

posojil in skupine programov kreditiranja 

za posameznike za osebno, družinsko ali 

gospodinjsko potrošnjo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Pomembno je, da se prepreči 

ponovno pojavljanje modelov „odobri in 

razdeli“. V teh primerih kreditodajalci 

odobrijo kredite na podlagi slabih in šibkih 

politik za izdajo komercialnih zapisov, saj 

vnaprej vedo, da bodo s tem povezana 

tveganja sčasoma prodana tretjim osebam. 

Zato bi se morale izpostavljenosti, ki se 

listinijo, izdati med običajnim potekom 

poslovanja originatorja ali prvotnega 

(19) Pomembno je, da se enako kot v 

obdobju pred krizo leta 2008, povezano z 

drugorazrednimi hipotekarnimi krediti, 
prepreči ponovno pojavljanje modelov 

„odobri in razdeli“. V teh primerih 

kreditodajalci odobrijo kredite na podlagi 

slabih in šibkih politik za izdajo 

komercialnih zapisov, saj vnaprej vedo, da 

bodo s tem povezana tveganja sčasoma 

prodana tretjim osebam. Zaskrbljen 
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kreditodajalca v skladu s standardi za 

izdajo komercialnih zapisov, ki bi morali 

biti najmanj enako strogi kot tisti, ki jih 

originator ali prvotni kreditodajalec 

uporablja za izdajo podobnih 

izpostavljenosti, ki niso listinjene. 

Pomembne spremembe standardov za 

izdajo komercialnih zapisov bi se morale v 

celoti razkriti morebitnim investitorjem. 

Originator ali prvotni kreditodajalec bi 

moral imeti dovolj izkušenj z izdajanjem 

izpostavljenosti, ki so po svoji naravi 

podobne listinjenim. V primeru listinjenj, 

pri katerih so osnovne izpostavljenosti 

stanovanjski krediti, skupina kreditov ne bi 

smela zajemati kreditov, ki so se tržili in 

bili sklenjeni ob predpostavki, da je bil 

prosilec za kredit, ali po potrebi posrednik, 

seznanjen s tem, da kreditodajalec morda 

ni preveril predloženih informacij. Ocena 

kreditne sposobnosti kreditojemalca mora 

po potrebi izpolnjevati tudi zahteve iz 

direktive 2014/17/EU ali 2008/48/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

ugotavlja, da so nekatere banke začele 

ponujati hipotekarne kredite, ki 

financirajo 100 odstotkov nakupne cene 

nepremičnine. Zato bi se morale 

izpostavljenosti, ki se listinijo, izdati med 

običajnim potekom poslovanja originatorja 

ali prvotnega kreditodajalca v skladu s 

standardi za izdajo komercialnih zapisov, 

ki bi morali biti najmanj enako strogi kot 

tisti, ki jih originator ali prvotni 

kreditodajalec uporablja za izdajo 

podobnih izpostavljenosti, ki niso 

listinjene. Pomembne spremembe 

standardov za izdajo komercialnih zapisov 

bi se morale v celoti razkriti morebitnim 

investitorjem. Originator ali prvotni 

kreditodajalec bi moral imeti dovolj 

izkušenj z izdajanjem izpostavljenosti, ki 

so po svoji naravi podobne listinjenim. V 

primeru listinjenj, pri katerih so osnovne 

izpostavljenosti stanovanjski krediti, 

skupina kreditov ne bi smela zajemati 

kreditov, ki so se tržili in bili sklenjeni ob 

predpostavki, da je bil prosilec za kredit, 

ali po potrebi posrednik, seznanjen s tem, 

da kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Ocena kreditne 

sposobnosti kreditojemalca mora po 

potrebi izpolnjevati tudi zahteve iz 

direktive 2014/17/EU ali 2008/48/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  157 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Pomembno je, da se prepreči 

ponovno pojavljanje modelov „odobri in 

razdeli“. V teh primerih kreditodajalci 

odobrijo kredite na podlagi slabih in šibkih 

(19) Pomembno je, da se prepreči 

ponovno pojavljanje modelov „odobri in 

razdeli“. V teh primerih kreditodajalci 

odobrijo kredite na podlagi slabih in šibkih 
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politik za izdajo komercialnih zapisov, saj 

vnaprej vedo, da bodo s tem povezana 

tveganja sčasoma prodana tretjim osebam. 

Zato bi se morale izpostavljenosti, ki se 

listinijo, izdati med običajnim potekom 

poslovanja originatorja ali prvotnega 

kreditodajalca v skladu s standardi za 

izdajo komercialnih zapisov, ki bi morali 

biti najmanj enako strogi kot tisti, ki jih 

originator ali prvotni kreditodajalec 

uporablja za izdajo podobnih 

izpostavljenosti, ki niso listinjene. 

Pomembne spremembe standardov za 

izdajo komercialnih zapisov bi se morale v 

celoti razkriti morebitnim investitorjem. 

Originator ali prvotni kreditodajalec bi 

moral imeti dovolj izkušenj z izdajanjem 

izpostavljenosti, ki so po svoji naravi 

podobne listinjenim. V primeru listinjenj, 

pri katerih so osnovne izpostavljenosti 

stanovanjski krediti, skupina kreditov ne bi 

smela zajemati kreditov, ki so se tržili in 

bili sklenjeni ob predpostavki, da je bil 

prosilec za kredit, ali po potrebi posrednik, 

seznanjen s tem, da kreditodajalec morda 

ni preveril predloženih informacij. Ocena 

kreditne sposobnosti kreditojemalca mora 

po potrebi izpolnjevati tudi zahteve iz 

direktive 2014/17/EU ali 2008/48/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

politik za izdajo komercialnih zapisov, saj 

vnaprej vedo, da bodo s tem povezana 

tveganja sčasoma prodana tretjim osebam. 

Zato bi se morale izpostavljenosti, ki se 

listinijo, izdati med običajnim potekom 

poslovanja originatorja ali prvotnega 

kreditodajalca v skladu s standardi za 

izdajo komercialnih zapisov, ki bi morali 

biti enaki kot tisti, ki jih originator ali 

prvotni kreditodajalec uporablja za izdajo 

podobnih izpostavljenosti, ki niso 

listinjene. Pomembne spremembe 

standardov za izdajo komercialnih zapisov 

bi se morale v celoti razkriti morebitnim 

investitorjem. Originator ali prvotni 

kreditodajalec bi moral imeti dovolj 

izkušenj z izdajanjem izpostavljenosti, ki 

so po svoji naravi podobne listinjenim. V 

primeru listinjenj, pri katerih so osnovne 

izpostavljenosti stanovanjski krediti, 

skupina kreditov ne bi smela zajemati 

kreditov, ki so se tržili in bili sklenjeni ob 

predpostavki, da je bil prosilec za kredit, 

ali po potrebi posrednik, seznanjen s tem, 

da kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Ocena kreditne 

sposobnosti kreditojemalca mora po 

potrebi izpolnjevati tudi zahteve iz 

direktive 2014/17/EU ali 2008/48/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. ESMA bi moral 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. ESMA bi moral 
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nato to objaviti na seznamu poslov, ki je na 

voljo na njegovi spletni strani v 

informativne namene. Vključitev izdaj 

listninjenja na seznam priglašenih listinjenj 

STS, ki ga vodi ESMA, ne pomeni, da so 

ESMA ali drugi pristojni organi potrdili, da 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS. 

Skladnost z zahtevami za STS je še vedno 

izključna odgovornost originatorjev, 

sponzorjev in SSPE. To bo zagotovilo, da 

originatorji, sponzorji in SSPE 

prevzamejo odgovornost za svojo trditev, 

da je listinjenje STS in da je trg 

pregleden. 

nato to objaviti na seznamu poslov, ki je na 

voljo na njegovi spletni strani v 

informativne namene. Vključitev izdaj 

listinjenja na seznam priglašenih listinjenj 

STS, ki ga vodi ESMA, pomeni, da so 

ESMA ali drugi pristojni organi potrdili, da 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  159 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. ESMA bi moral 

nato to objaviti na seznamu poslov, ki je na 

voljo na njegovi spletni strani v 

informativne namene. Vključitev izdaj 

listninjenja na seznam priglašenih 

listinjenj STS, ki ga vodi ESMA, ne 

pomeni, da so ESMA ali drugi pristojni 

organi potrdili, da listinjenje izpolnjuje 

zahteve za STS. Skladnost z zahtevami za 

STS je še vedno izključna odgovornost 

originatorjev, sponzorjev in SSPE. To bo 

zagotovilo, da originatorji, sponzorji in 

SSPE prevzamejo odgovornost za svojo 

trditev, da je listinjenje STS in da je trg 

pregleden. 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da nameravajo 

zadevno listinjenje obravnavati kot 

listinjenje, ki izpolnjuje zahteve za STS. 

Ko evropsko odložišče za listinjenje potrdi, 

da so bili prejeti podatki v zvezi z vsemi 

veljavnimi točkami zahtev za razkritje, bi 

moral nato ESMA nameravani posel 

objaviti na seznamu poslov, ki je na voljo 

na njegovi spletni strani v informativne 

namene. Isti seznam poslov bi moral biti 

objavljen tudi v spletišču evropskega 

odložišča za listinjenje. Vključitev izdaj 

listinjenja na seznam priglašenih listinjenj 

STS, ki ga vodi ESMA, ne pomeni, da so 

ESMA ali drugi pristojni organi potrdili, da 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS ali da 

so predloženi podatki točni in pravočasni. 

Skladnost z zahtevami za STS je še vedno 

izključna odgovornost originatorjev, 
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sponzorjev in SSPE. To bo zagotovilo, da 

originatorji, sponzorji in SSPE prevzamejo 

odgovornost za svojo trditev, da je 

listinjenje STS, da so podatki, ki jih 

predložijo, točni in pravočasni ter da je trg 

pregleden. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. ESMA bi moral 

nato to objaviti na seznamu poslov, ki je na 

voljo na njegovi spletni strani v 

informativne namene. Vključitev izdaj 

listninjenja na seznam priglašenih listinjenj 

STS, ki ga vodi ESMA, ne pomeni, da so 

ESMA ali drugi pristojni organi potrdili, da 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS. 

Skladnost z zahtevami za STS je še vedno 

izključna odgovornost originatorjev, 

sponzorjev in SSPE. To bo zagotovilo, da 

originatorji, sponzorji in SSPE prevzamejo 

odgovornost za svojo trditev, da je 

listinjenje STS in da je trg pregleden. 

(20) Če želijo originatorji, sponzorji in 

SSPE pri svojih listinjenjih uporabljati 

oznako STS, investitorje, pristojne organe 

in ESMA obvestijo, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve za STS. ESMA bi moral 

nato to objaviti na seznamu poslov, ki je na 

voljo na njegovi spletni strani v 

informativne namene. Vključitev izdaj 

listinjenja na seznam priglašenih listinjenj 

STS, ki ga vodi ESMA, ne pomeni, da so 

ESMA ali drugi pristojni organi potrdili, da 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS. 

Skladnost z zahtevami za STS je še vedno 

izključna odgovornost originatorjev, 

sponzorjev in SSPE. To bo zagotovilo, da 

originatorji, sponzorji in SSPE prevzamejo 

odgovornost za svojo trditev, da je 

listinjenje STS in da je trg pregleden, s 

čimer bi zaščitili vlagatelje in preprečili 

ponovno pojavljanje zgrešenih modelov 

„odobri in razdeli“.  

Or. el 

 

Predlog spremembe  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Kadar listinjenje ne izpolnjuje več 

zahtev za STS, bi morali originator, 

sponzor in SSPE o tem nemudoma uradno 

obvesti ESMA. Poleg tega bi moral 

pristojni organ, kadar je naložil upravne 

sankcije ali popravne ukrepe v zvezi z 

listinjenjem, priglašenim kot STS, 

nemudoma obvestiti ESMA, da to navede 

na svojem seznamu obvestil o STS, kar bi 

investitorjem omogočilo, da so obveščeni o 

takih sankcijah in o zanesljivosti obvestil o 

STS. Zato je v interesu originatorjev, 

sponzorjev in SSPE, da zaradi posledic za 

ugled pošljejo dobro premišljena obvestila. 

(21) Kadar listinjenje ne izpolnjuje več 

zahtev za STS, bi morala originator in 

sponzor o tem nemudoma uradno obvestiti 

ESMA. Poleg tega bi moral pristojni organ, 

kadar je naložil upravne sankcije ali 

popravne ukrepe v zvezi z listinjenjem, 

priglašenim kot STS, nemudoma obvestiti 

ESMA, da to navede na svojem seznamu 

obvestil o STS, kar bi investitorjem 

omogočilo, da so obveščeni o takih 

sankcijah in o zanesljivosti obvestil o STS. 

Zato je v interesu originatorjev in 

sponzorjev, da zaradi posledic za ugled 

pošljejo dobro premišljena obvestila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Investitorji bi morali izvesti svoj 

skrbni pregled naložb, sorazmeren s 

tveganji, vendar bi jim moralo biti 

omogočeno, da se lahko zanesejo na 

obvestila o STS in na informacije, ki jih 

zagotovijo originator, sponzor in SSPE o 

skladnosti s STS. 

(22) Investitorji bi morali izvesti svoj 

skrbni pregled naložb, sorazmeren s 

tveganji, vendar bi jim moralo biti 

omogočeno, da se lahko zanesejo na 

certificiranje statusa STS, ki ga izvajajo 

tretje osebe, in na informacije, ki jih 

zagotovijo originator, sponzor in SSPE o 

skladnosti s STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Investitorji bi morali izvesti svoj 

skrbni pregled naložb, sorazmeren s 

tveganji, vendar bi jim moralo biti 

omogočeno, da se lahko zanesejo na 

obvestila o STS in na informacije, ki jih 

zagotovijo originator, sponzor in SSPE o 

skladnosti s STS. 

(22) Investitorji bi morali izvesti svoj 

skrbni pregled naložb, sorazmeren s 

tveganji, vendar bi jim moralo biti 

omogočeno, da se lahko zanesejo na 

obvestila o STS in na informacije, ki jih 

zagotovita originator in sponzor o 

skladnosti s STS. Vendar se na taka 

obvestila ali informacije, ki jih zagotovita 

originator in sponzor, ne bi smeli 

izključno in samodejno zanašati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč pri 

preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je lahko koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

(23) Udeležba pooblaščene tretje osebe 

pri certificiranju statusa STS in kot 

pomoč pri preverjanju skladnosti listinjenja 

z zahtevami za STS je odločilna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč pri 

preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je lahko koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč pri 

preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je lahko koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. 

Originatorji in sponzorji bi morali za 

oceno skladnosti svojih listinjenj z merili 

STS uporabljati tudi storitve tretjih oseb, 

pooblaščenih v skladu s to uredbo. Te 

organe je treba nadzirati v okviru 

regulativnega nadzora. V uradnem 

obvestilu organu ESMA in poznejši objavi 

v spletišču organa ESMA bi moralo biti 

navedeno, da je skladnost s STS potrdila 

pooblaščena tretja oseba. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  166 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč pri 

preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je lahko koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar 

je bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč pri 

preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter bi pripomogla k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. 

Originatorji, sponzorji in SSPE bi tudi 

morali uporabljati storitve tretjih oseb. Te 

bi morale biti v skladu s to uredbo 

pooblaščene za ocenjevanje skladnosti 

njihovih listinjenj z merili STS. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Udeležba tretjih oseb kot pomoč 

pri preverjanju skladnosti listinjenja z 

zahtevami za STS je lahko koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

(23) Skladnost z zahtevami za STS 

lahko na zahtevo preverijo tretje osebe, saj 
je lahko njihova udeležba koristna za 

investitorje, originatorje, sponzorje in 

SSPE ter lahko pripomore k povečanju 

zaupanja v trg za listinjenja STS. Vendar je 

bistveno, da investitorji izvedejo svojo 

oceno, prevzamejo odgovornost za svoje 

naložbene odločitve in se ne zanašajo 

samodejno na take tretje osebe. 

Preverjanje, ki ga opravijo tretje osebe, 

nikakor ne bi smelo vplivati na 

odgovornost originatorjev, sponzorjev ali 

SSPE za njihove pravne obveznosti iz te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Da bi investitorji prejeli zanesljiva 

in neodvisna mnenja o skladnosti 

listinjenja z merili za STS, je primerno 

določiti pravila in merila za zagotavljanje, 

da so tretje osebe pooblaščene za 

preverjanje take skladnosti le, kadar ni 

tveganja za nasprotje interesov z 

originatorjem, kreditodajalcem ali SSPE. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Države članice bi morale določiti 

pristojne organe in jim zagotoviti potrebna 

nadzorna, preiskovalna in sankcijska 

pooblastila. Upravne sankcije in popravni 

ukrepi bi morali biti načeloma objavljeni. 

Ker so lahko investitorji, originatorji, 

sponzorji, prvotni kreditodajalci in SSPE 

ustanovljeni v različnih državah članicah in 

jih nadzirajo različni sektorski pristojni 

organi, bi bilo treba zagotoviti tesno 

sodelovanje med zadevnimi pristojnimi 

organi, vključno z Evropsko centralno 

banko (ECB) v skladu z Uredbo Sveta 

(EU) št. 1024/201324, in evropskimi 

nadzornimi organi z izmenjavo informacij 

ter pomočjo pri nadzornih dejavnostih. 

(24) Države članice bi morale določiti 

pristojne organe in jim zagotoviti potrebna 

nadzorna, preiskovalna in sankcijska 

pooblastila za nadziranje udeležencev na 

trgu za listinjenja STS. Upravne sankcije 

in popravni ukrepi bi morali biti načeloma 

objavljeni. Ker so lahko investitorji, 

originatorji, sponzorji, prvotni 

kreditodajalci in SSPE ustanovljeni v 

različnih državah članicah in jih nadzirajo 

različni sektorski pristojni organi, bi bilo 

treba zagotoviti tesno sodelovanje med 

zadevnimi pristojnimi organi, vključno z 

Evropsko centralno banko (ECB) v skladu 

z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/201324, in 

evropskimi nadzornimi organi z izmenjavo 

informacij ter pomočjo pri nadzornih 

dejavnostih. 

__________________ __________________ 

24 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 

15. oktobra 2013 o prenosu posebnih 

nalog, ki se nanašajo na politike 

bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na 

Evropsko centralno banko (UL L 287, 

29.10.2013, str. 263). 

24 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 

15. oktobra 2013 o prenosu posebnih 

nalog, ki se nanašajo na politike 

bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na 

Evropsko centralno banko (UL L 287, 

29.10.2013, str. 263). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Notis Marias 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Države članice bi morale določiti 

pristojne organe in jim zagotoviti potrebna 

nadzorna, preiskovalna in sankcijska 

pooblastila. Upravne sankcije in popravni 

ukrepi bi morali biti načeloma objavljeni. 

Ker so lahko investitorji, originatorji, 

sponzorji, prvotni kreditodajalci in SSPE 

ustanovljeni v različnih državah članicah in 

jih nadzirajo različni sektorski pristojni 

organi, bi bilo treba zagotoviti tesno 

sodelovanje med zadevnimi pristojnimi 

organi, vključno z Evropsko centralno 

banko (ECB) v skladu z Uredbo Sveta 

(EU) št. 1024/201324, in evropskimi 

nadzornimi organi z izmenjavo informacij 

ter pomočjo pri nadzornih dejavnostih. 

(24) Države članice bi morale določiti 

pristojne organe in jim pomagati pri 

izvajanju potrebnih nadzornih, 

preiskovalnih in sankcijskih pooblastil. 

Upravne sankcije in popravni ukrepi bi 

morali biti načeloma objavljeni. Ker so 

lahko investitorji, originatorji, sponzorji, 

prvotni kreditodajalci in SSPE ustanovljeni 

v različnih državah članicah in jih 

nadzirajo različni sektorski pristojni organi, 

bi bilo treba zagotoviti tesno sodelovanje 

med zadevnimi pristojnimi organi, 

vključno z Evropsko centralno banko 

(ECB) v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 

1024/201324, in evropskimi nadzornimi 

organi z izmenjavo informacij ter pomočjo 

pri nadzornih dejavnostih. 

__________________ __________________ 

24 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 

15. oktobra 2013 o prenosu posebnih 

nalog, ki se nanašajo na politike 

bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na 

Evropsko centralno banko (UL L 287, 

29.10.2013, str. 263). 

24 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 

15. oktobra 2013 o prenosu posebnih 

nalog, ki se nanašajo na politike 

bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na 

Evropsko centralno banko (UL L 287, 

29.10.2013, str. 263). 

Or. el 

Predlog spremembe  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Kar zadeva spremembe Uredbe 

(EU) št. 648/2012, za pogodbe o izvedenih 

finančnih instrumentih, s katerimi se 

trguje na prostem trgu (OTC), ki so jih 

sklenili subjekti s posebnim namenom pri 

listinjenju, ne bi smela veljati obveznost 

kliringa, če so izpolnjeni določeni pogoji. 

črtano 
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Razlog za to je, da so nasprotne stranke za 

pogodbe o izvedenih finančnih 

instrumentih OTC, sklenjene s subjekti s 

posebnim namenom pri listinjenju, 

zavarovani upniki v okviru ureditev 

listinjenja in je običajno poskrbljeno za 

ustrezno zaščito pred tveganjem nasprotne 

stranke. Pri izvedenih finančnih 

instrumentih brez centralnega kliringa bi 

morale zahtevane ravni zavarovanja s 

premoženjem upoštevati tudi specifično 

strukturo ureditev listinjenja in zaščite, ki 

so že določene v njej. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Med kritimi obveznicami in 

listinjenji obstaja določena stopnja 

zamenljivosti. Zato bi bilo treba, da bi 

preprečili možnost izkrivljanja ali 

arbitraže med uporabo listinjenj in kritih 

obveznic zaradi različnega obravnavanja 

pogodb o izvedenih finančnih 

instrumentih OTC, ki jih sklenejo subjekti 

kritih obveznic ali SSPE, spremeniti tudi 

Uredbo (EU) št. 648/2012, da se subjekti 

kritih obveznic izvzamejo iz obveznosti 

kliringa ter da se zagotovi, da za subjekte 

kritih obveznic veljajo enake zahteve glede 

dvostranskega kritja. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  173 

Neena Gill 

 



 

AM\1101631SL.doc 53/137 PE587.495v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Da se olajša proces za investitorje, 

originatorje, sponzorje in SSPE, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti enako 

pooblastilo za sprejemanje aktov tudi za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov v zvezi s predlogo za obvestila 

o STS, ki bo investitorjem in pristojnim 

organom zagotovila dovolj informacij za 

njihovo oceno skladnosti z zahtevami za 

STS. Glede na strokovno znanje ESMA pri 

oblikovanju delegiranih aktov bi morala 

Komisija to strokovno znanje uporabiti pri 

pripravi delegiranih aktov. ESMA bi se 

moral podrobno posvetovati z drugima 

evropskima nadzornima organoma. 

(32) Da se olajša proces za investitorje, 

originatorje, sponzorje in SSPE, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti enako 

pooblastilo za sprejemanje aktov tudi za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov v zvezi z minimalnimi 

zahtevami za sporočanje podatkov za 

obvestila o STS, ki bodo investitorjem in 

pristojnim organom zagotovili dovolj 

informacij za njihovo oceno skladnosti z 

zahtevami za STS. Glede na strokovno 

znanje ESMA pri oblikovanju delegiranih 

aktov bi morala Komisija to strokovno 

znanje uporabiti pri pripravi delegiranih 

aktov. ESMA bi se moral podrobno 

posvetovati z drugima evropskima 

nadzornima organoma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Morten Messerschmidt 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje zahteve 

za STS. Zato bi morali biti originatorji, 

sponzorji in SSPE zmožni ESMA 

predložiti obvestilo o STS v skladu s 

členom 14(1) te uredbe. 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje nekatere 

od zahtev za STS, določenih v tej uredbi. 

Zato bi morali biti originatorji, sponzorji in 

SSPE zmožni ESMA predložiti obvestilo o 

STS v skladu s členom 14(1) te uredbe. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ustrezna obravnava podedovanih poslov je ključna, saj se brez ustrezne uporabe predhodnih 

pravil zanje številni od njih enostavno ne bodo obravnavali kot listinjenja STS, ker niso bili 

strukturirani z upoštevanjem natančnih in podrobnih zahtev za STS, kot jih poznamo danes. 

 

Predlog spremembe  175 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje zahteve 

za STS. Zato bi morali biti originatorji, 

sponzorji in SSPE zmožni ESMA 

predložiti obvestilo o STS v skladu s 

členom 14(1) te uredbe. 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje zahteve 

za STS iz uvodne izjave 20. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje zahteve 

za STS. Zato bi morali biti originatorji, 

sponzorji in SSPE zmožni ESMA 

predložiti obvestilo o STS v skladu s 

členom 14(1) te uredbe. 

(37) Za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, lahko originatorji, sponzorji 

in SSPE uporabljajo oznako „STS“ pod 

pogojem, da listinjenje izpolnjuje zahteve 

za STS. Zato bi morali biti originatorji, 

sponzorji in SSPE zmožni ESMA 

predložiti obvestilo o STS v skladu s 

členom 14(1) te uredbe. Vse morebitne 

poznejše spremembe listinjenja bi se 

morale sprejeti, če tako spremenjeno 
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listinjenje izpolnjuje vse veljavne zahteve 

za STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Zahteve glede skrbnega pregleda so 

v bistvu prevzete iz veljavne zakonodaje 

Unije in bi se zato morale uporabljati za 

listinjenja, izdana 1. januarja 2011 ali 

pozneje, in za listinjenja, izdana pred tem 

datumom, če so bile po 31. decembru 2014 

osnovne izpostavljenosti zamenjane ali so 

bile dodane nove. Ustrezni členi 

Delegirane uredbe Komisije (EU) 

št. 625/2014, ki določajo zahteve glede 

zadržanja tveganja za kreditne institucije in 

investicijska podjetja, kot so opredeljena v 

členu 4(1)(1) in (2) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, bi se morali še naprej 

uporabljati do začetka uporabe regulativnih 

tehničnih standardov glede zadržanja 

tveganja v skladu s to uredbo. Zaradi 

pravne varnosti bi morali za kreditne 

institucije ali investicijska podjetja, 

zavarovalnice, pozavarovalnice in 

upravitelje alternativnih investicijskih 

skladov za pozicije v listinjenju, ki so na 

datum začetka veljavnosti te uredbe 

neporavnane, še naprej veljati člen 405 

Uredbe (EU) št. 575/2013 ter poglavja 1, 2 

in 3 in člen 22 Delegirane uredbe Komisije 

(EU) št. 625/2014, člena 254 in 255 

Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 

oziroma člen 51 Delegirane uredbe 

Komisije (EU) št. 231/2013. Da se 

zagotovi, da originatorji, sponzorji in SSPE 

izpolnjujejo svoje zahteve glede 

preglednosti, originatorji, sponzorji in 

(38) Zahteve glede skrbnega pregleda so 

v bistvu prevzete iz veljavne zakonodaje 

Unije in bi se zato morale uporabljati za 

listinjenja, izdana 1. januarja 2011 ali 

pozneje, in za listinjenja, izdana pred tem 

datumom, če so bile po 31. decembru 2014 

osnovne izpostavljenosti zamenjane ali so 

bile dodane nove. Ustrezni členi 

Delegirane uredbe Komisije (EU) 

št. 625/2014, ki določajo zahteve glede 

zadržanja tveganja za kreditne institucije in 

investicijska podjetja, kot so opredeljena v 

členu 4(1)(1) in (2) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, bi se morali še naprej 

uporabljati do začetka uporabe regulativnih 

tehničnih standardov glede zadržanja 

tveganja v skladu s to uredbo. Zaradi 

pravne varnosti bi morali za kreditne 

institucije ali investicijska podjetja, 

zavarovalnice, pozavarovalnice in 

upravitelje alternativnih investicijskih 

skladov za listinjenja, ki neposredno pred 

začetkom veljavnosti te uredbe spadajo na 

področje uporabe člena 404 Uredbe (EU) 

št. 575/2013, še naprej veljati člen 405 

Uredbe (EU) št. 575/2013 ter poglavja 1, 2 

in 3 in člen 22 Delegirane uredbe Komisije 

(EU) št. 625/2014, člena 254 in 255 

Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 

oziroma člen 51 Delegirane uredbe 

Komisije (EU) št. 231/2013. Omenjene 

člene in, kar zadeva ustrezne posle, 

vzpostavljene pred sprejetjem 
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SSPE do začetka uporabe regulativnih 

tehničnih standardov, ki jih bo sprejela 

Komisija v skladu s to uredbo, informacije, 

navedene v prilogah I do VIII k Delegirani 

uredbi 2015/3/EU, objavljajo na spletnem 

mestu iz člena 5(4) te uredbe – 

posodobljenih regulativnih tehničnih 

standardov, člen 4 Uredbe (EU) 

št. 575/2013 bi si bilo treba razlagati v 

skladu z določbami poglavij 1, 2 in 3 ter 

člena 22 Delegirane uredbe Komisije 

(EU) št. 625/2014. Da se zagotovi, da 

originatorji, sponzorji in SSPE izpolnjujejo 

svoje zahteve glede preglednosti, 

originatorji, sponzorji in SSPE do začetka 

uporabe regulativnih tehničnih standardov, 

ki jih bo sprejela Komisija v skladu s to 

uredbo, informacije, navedene v prilogah I 

do VIII k Delegirani uredbi 2015/3/EU, 

objavljajo na spletnem mestu iz člena 5(4) 

te uredbe – 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

Predlog spremembe  178 

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

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Uvodna izjava 38 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (38a) Upoštevati bi bilo treba stališča, ki 

so jih v zvezi s tveganji, povezanimi z 

oživitvijo listinjenja, izrazile akademske 

skupnosti držav članic; 

Or. pt 
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Predlog spremembe  179 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba se uporablja za 

institucionalne investitorje, ki postanejo 

izpostavljeni listinjenju ter za originatorje, 

prvotne kreditodajalce, sponzorje in 

subjekte s posebnim namenom pri 

listinjenju. 

2. Ta uredba se uporablja za 

institucionalne investitorje, ki postanejo 

izpostavljeni kreditnemu tveganju 

listinjenja. Uporablja se tudi za 

originatorje, prvotne kreditodajalce, 

sponzorje in subjekte s posebnim namenom 

pri listinjenju, če je v vsakem primeru 

zadevni subjekt ustanovljen v Uniji in je 

vključen v listinjenje. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  180 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Potencialni kupci v Evropi ne 

smejo biti izključeni iz listinjenj na 

podlagi državljanstva ali prebivališča. 
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Or. es 
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Predlog spremembe  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „listinjenje“ pomeni posel ali 

shemo, pri katerem se tranšira kreditno 

tveganje, povezano z izpostavljenostjo ali 

skupino izpostavljenosti, z obema 

naslednjima značilnostma: 

(1) „listinjenje“ pomeni posel ali 

shemo, pri katerem so plačila v poslu ali 

shemi odvisna od kakovosti 
izpostavljenosti ali skupine 

izpostavljenosti; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) plačila v poslu ali shemi so 

odvisna od kakovosti izpostavljenosti ali 

skupine izpostavljenosti; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) podrejenost tranš določa 

razporeditev izgub med trajanjem posla ali 

sheme; 

črtano 

Or. it 
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Predlog spremembe  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju“ ali „SSPE“ pomeni korporacijo, 

trust ali drug pravni subjekt, ki ni 

originator ali sponzor, ustanovljen za 

izvajanje enega ali več listinjenj, katerega 

dejavnosti so omejene na tiste, ki so 

primerne za doseganje navedenega cilja, 

katerega struktura je namenjena ločevanju 

obveznosti SSPE od obveznosti 

originatorja in v katerem imajo imetniki 

upravičenj pravico, da zastavijo ali 

zamenjajo navedena upravičenja brez 

omejitev; 

(2) „subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju“ ali „SSPE“ pomeni korporacijo, 

trust ali drug pravni subjekt, ki ni 

originator ali sponzor, ustanovljen za 

izvajanje enega ali več listinjenj, katerega 

dejavnosti so omejene na tiste, ki so 

primerne za doseganje navedenega cilja, 

katerega struktura je namenjena ločevanju 

obveznosti SSPE od obveznosti 

originatorja in v katerem imajo imetniki 

upravičenj pravico, da zastavijo ali 

zamenjajo navedena upravičenja brez 

omejitev; takšni pravni subjekti ne morejo 

imeti sedeža v tretjih državah. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju“ ali „SSPE“ pomeni korporacijo, 

trust ali drug pravni subjekt, ki ni 

originator ali sponzor, ustanovljen za 

izvajanje enega ali več listinjenj, katerega 

dejavnosti so omejene na tiste, ki so 

primerne za doseganje navedenega cilja, 

katerega struktura je namenjena ločevanju 

obveznosti SSPE od obveznosti 

originatorja in v katerem imajo imetniki 

upravičenj pravico, da zastavijo ali 

zamenjajo navedena upravičenja brez 

(2) „subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju“ ali „SSPE“ pomeni korporacijo, 

trust ali drug pravni subjekt, ki ni 

originator ali sponzor, ustanovljen za 

izvajanje enega ali več listinjenj, katerega 

dejavnosti so omejene na tiste, ki so 

primerne za doseganje navedenega cilja, 

katerega struktura je namenjena ločevanju 

obveznosti SSPE od obveznosti 

originatorja in v katerem imajo imetniki 

upravičenj pravico, da zastavijo ali 

zamenjajo navedena upravičenja brez 
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omejitev; omejitev. 

 Izpostavljenost, ki izpolnjuje merila iz 

točk (a) do (c) člena 147(8) Uredbe (EU) 

št. 575/2013 in se uporablja za upravljanje 

stvarnega premoženja, se ne šteje za 

izpostavljenost iz naslova listinjenja; 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  186 

Dariusz Rosati 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za lastni račun odkupi 

izpostavljenosti tretje osebe, nato pa jih 

olistini; 

(b) za lastni račun odkupi 

izpostavljenosti tretje strani, nato pa jih 

proda ali odstopi SSPE ali prenese 

tveganje teh izpostavljenosti z uporabo 

kreditnih izvedenih finančnih 

instrumentov ali jamstev; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) z odstopanjem od točk (a) in (b) 

institucionalni investitorji v ustrezne 

komercialne zapise v primeru popolnoma 

podprtega programa ABCP upoštevajo 

značilnosti programa ABCP in 

likvidnostne podpore s strani sponzorja; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri investitorjih v ABCP, ki jih izdajajo posebej ustanovljeni subjekti z več prodajalci, in 

poslih, ki so v celoti podprti z okvirnim likvidnostnim kreditom, ki ga zagotovi sponzor, na 

kakovost pozicije v listinjenju pomembno vplivajo druge lastnosti, kot so lastnosti iz točke (b) 

(sprožilci, izboljšave kreditne kakovosti, opredelitev neplačila). 

 

Predlog spremembe  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „relistinjenje“ pomeni listinjenje, 

kjer je vsaj ena od osnovnih 

izpostavljenosti pozicija v listinjenju; 

(4) „relistinjenje“ pomeni listinjenje, 

kjer je tveganje, povezano s skupino 

osnovnih izpostavljenosti, tranširano in je 
vsaj ena od osnovnih izpostavljenosti 

pozicija v listinjenju; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Besedilo Sveta o tem je bolj jasno od predloga Komisije. 

 

Predlog spremembe  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „sponzor“ pomeni kreditno 

institucijo ali investicijsko podjetje, kakor 

sta opredeljena v točkah (1) in (2) 

člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ni 

originator in ki ustanovi in upravlja 

program komercialnih zapisov s 

premoženjskim kritjem ali drug posel ali 

shemo listinjenja, ki odkupuje 

izpostavljenosti od subjektov tretjih oseb; 

(5) „sponzor“ pomeni kreditno 

institucijo ali investicijsko podjetje, kakor 

sta opredeljena v točkah (1) in (2) 

člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ali 

kreditno institucijo tretje države ali 

investicijsko podjetje tretje države, če v tej 

tretji državi za ta subjekt veljajo bonitetne 

zahteve in zahteve glede nadzora, ki so 

vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo 

v Uniji, pri čemer taka kreditna institucija 

ali investicijsko podjetje ni originator ter 

ustanovi in upravlja program komercialnih 

zapisov s premoženjskim kritjem ali drugo 

shemo listinjenja, ki odkupuje 

izpostavljenosti od subjektov tretjih oseb; 

Or. en 

Obrazložitev 

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.) 

 

Predlog spremembe  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „sponzor“ pomeni kreditno 

institucijo ali investicijsko podjetje, kakor 

sta opredeljena v točkah (1) in (2) člena 

4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ni 

originator in ki ustanovi in upravlja 

program komercialnih zapisov s 

premoženjskim kritjem ali drug posel ali 

shemo listinjenja, ki odkupuje 

izpostavljenosti od subjektov tretjih oseb; 

(5) „sponzor“ pomeni kreditno 

institucijo ali investicijsko podjetje, kakor 

sta opredeljena v točkah (1) in (2) člena 

4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ni 

originator in ki ustanovi in upravlja 

program komercialnih zapisov s 

premoženjskim kritjem ali drug posel ali 

shemo listinjenja, ki odkupuje 

izpostavljenosti od subjektov tretjih oseb. 

V tej opredelitvi se za sponzorja prav tako 

šteje, da upravlja posel ali shemo 

listinjenja, kadar ta shema ali posel 

vključuje vsakodnevno aktivno 

upravljanje portfeljev, za katerega je 

pooblaščen subjekt, ki ima dovoljenje za 

opravljanje take dejavnosti v skladu z 

Direktivo 2014/65/EU, 

Direktivo 2011/61/EU ali 

Direktivo 2009/65/ES; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) „skrbnik“ pomeni javno 

pooblaščeni subjekt, ki je neodvisen od 

sponzorja in originatorja ter ustanovljen v 

državi članici za namen upravljanja SSPE 

in spremljanje kreditnega tveganja v 

imenu in v najboljšem interesu 

investitorjev, hkrati pa je pooblaščen tudi 

za preverjanje skladnosti z oddelkom 1 ali 

2 poglavja 3 te uredbe (merila za STS); 

Or. en 
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Predlog spremembe  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „tranša“ pomeni pogodbeno 

določen segment kreditnega tveganja, 

povezan z izpostavljenostmi ali skupino 

izpostavljenosti, kjer pozicija v segmentu 

prevzema tveganje kreditne izgube, ki je 

večje ali manjše kot pri poziciji istega 

zneska v drugem segmentu, brez 

upoštevanja kreditnega zavarovanja, ki ga 

zagotavljajo tretje osebe neposredno 

imetnikom pozicij v segmentu ali drugih 

segmentih; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) „program komercialnih zapisov s 

premoženjskim kritjem (ABCP)“ ali 

„program ABCP“ pomeni program 

listinjenj, v katerem so vrednostni papirji 

pretežno izdani v obliki komercialnih 

zapisov s premoženjskim kritjem z 

originalno zapadlostjo enega leta ali 

manj; 

črtano 

Or. it 
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Predlog spremembe  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) „posel v programu komercialnih 

zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP)“ 

ali „posel ABCP“ pomeni listinjenje v 

okviru programa ABCP; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  195 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) „posel v programu komercialnih 

zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP)“ 

ali „posel ABCP“ pomeni listinjenje v 

okviru programa ABCP; 

(8) „posel v programu komercialnih 

zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP)“ 

ali „posel ABCP“ pomeni listinjenje, ki je 

v celoti ali delno financirano iz programa 

ABCP; 

Or. en 

Obrazložitev 

Številni zasebni posli listinjenja imajo več vodilnih investitorjev ter vključujejo več 

programov ABCP ali tako programe ABCP kot tudi kreditne institucije ali druge investitorje. 

Opredelitev in opis „posla ABCP“ kot listinjenje „v okviru“ programa ABCP sta nejasna in 

bi bila, če ne bi zajemala tudi takih sindiciranih poslov, preveč omejujoča. 

 

Predlog spremembe  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) „tradicionalno listinjenje“ pomeni 

listinjenje, ki obsega ekonomski prenos 

izpostavljenosti, ki se listinijo. To se 

doseže s prenosom lastništva listinjenih 

izpostavljenosti z institucije v vlogi 

originatorja na SSPE ali prek 

podudeležbe SSPE. Izdani vrednostni 

papirji ne predstavljajo plačilnih 

obveznosti institucije v vlogi originatorja; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) „tradicionalno listinjenje“ pomeni 

listinjenje, ki obsega ekonomski prenos 

izpostavljenosti, ki se listinijo. To se 

doseže s prenosom lastništva listinjenih 

izpostavljenosti z institucije v vlogi 

originatorja na SSPE ali prek 

podudeležbe SSPE. Izdani vrednostni 

papirji ne predstavljajo plačilnih 

obveznosti institucije v vlogi originatorja; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je razvidno iz različnih kritik (npr. s strani organizacije Finance Watch), tranširanje 

povzroča ogromno dodatne zapletenosti in nasprotja interesov, zato ne more biti del okvira za 

enostavno listinjenje, lahko pa obstaja zunaj njega. Poleg tega tranširanje praviloma privlači 

manj poučene investitorje, ki se zanašajo na dobre bonitetne ocene, namesto da bi izvedli svoj 

skrbni pregled. 
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Predlog spremembe  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) „tradicionalno listinjenje“ pomeni 

listinjenje, ki obsega ekonomski prenos 

izpostavljenosti, ki se listinijo. To se 

doseže s prenosom lastništva listinjenih 

izpostavljenosti z institucije v vlogi 

originatorja na SSPE ali prek podudeležbe 

SSPE. Izdani vrednostni papirji ne 

predstavljajo plačilnih obveznosti 

institucije v vlogi originatorja; 

(9) „tradicionalno listinjenje“ pomeni 

listinjenje, ki obsega prenos ekonomskega 

deleža v izpostavljenostih, ki se listinijo, in 

sicer s pogodbenim prenosom ali 

odstopom lastništva listinjenih 

izpostavljenosti z institucije v vlogi 

originatorja na SSPE ali prek podudeležbe 

SSPE, z njihovim prenosom na SSPE, 

skrbništvom ali registracijo s primerljivim 

pravnim učinkom. Izdani vrednostni 

papirji ne predstavljajo plačilnih 

obveznosti originatorja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) „trajnostne in odgovorne naložbe“ 

pomeni dolgoročno usmerjen naložbeni 

pristop, ki v raziskave, analizo in izbiro 

vrednostnih papirjev v naložbenem 

portfelju vključuje okoljske, družbene in 

upravljavske dejavnike. Pristop združuje 

temeljno analizo in delovanje z 

vrednotenjem okoljskih, družbenih in 

upravljavskih dejavnikov, da bi se tako 

bolje upoštevali dolgoročni donosi za 

investitorje in z vplivanjem na obnašanje 

podjetij koristilo družbi; 

Or. en 
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Predlog spremembe 200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „sintetično listinjenje“ pomeni 

listinjenje, pri katerem se prenos tveganja 

doseže z uporabo kreditnih izvedenih 

finančnih instrumentov ali jamstev, 

izpostavljenosti, ki se listinijo, pa ostanejo 

izpostavljenosti originatorja; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „sintetično listinjenje“ pomeni 

listinjenje, pri katerem se prenos tveganja 

doseže z uporabo kreditnih izvedenih 

finančnih instrumentov ali jamstev, 

izpostavljenosti, ki se listinijo, pa ostanejo 

izpostavljenosti originatorja; 

(10) „sintetično listinjenje“ pomeni 

listinjenje, pri katerem se prenos tveganja 

doseže z uporabo kreditnih izvedenih 

finančnih instrumentov ali jamstev, 

izpostavljenosti, ki se listinijo, pa ostanejo 

izpostavljenosti originatorja; sintetično 

listinjenje se nikakor ne sme priznati kot 

listinjenje STS; 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija priznava, da sintetično listinjenje prinaša dodatno kreditno tveganje nasprotne 

stranke, potencialno zapletenost in dodatno nepreglednost, zato naj bi prav tako ostalo zunaj 

okvira za STS. 
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Predlog spremembe  202 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) „investitor“ pomeni osebo z 

vrednostnimi papirji, ki izhajajo iz 

listinjenja; 

(11) „investitor“ pomeni osebo, ki ima 

izpostavljenost kreditnemu tveganju iz 

naslova listinjenja; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev listinjenja je zelo široka in lahko zajema ureditve, ki ne vključujejo izdaje 

vrednostnih papirjev, kar bi moralo biti upoštevano tudi pri opredelitvi investitorja. Izraz, kot 

se uporablja v kapitalskih zahtevah in drugih regulativnih zahtevah, ki se nanašajo na 

listinjenje, ali v zvezi s takimi zahtevami, navadno ni omejen na imetnika „vrednostnih 

papirjev“. 

 

Predlog spremembe  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) „investitor“ pomeni osebo z 

vrednostnimi papirji, ki izhajajo iz 

listinjenja; 

(11) „investitor“ pomeni osebo, ki ima 

pozicijo v listinjenju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  204 

Paul Tang 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) „institucionalni investitorji“ pomeni 

zavarovalnice, kakor so opredeljene v 

členu 13(1) Direktive 2009/138/ES 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 

novembra 2009 o začetku opravljanja in 

opravljanju dejavnosti zavarovanja in 

pozavarovanja (Solventnost II); 

pozavarovalnice, kakor so opredeljene v 

členu 13(4) Direktive 2009/138/ES; 

institucije za poklicno pokojninsko 

zavarovanje, ki spadajo na področje 

uporabe Direktive 2003/41/ES 

Evropskega Parlamenta in Sveta25 v 

skladu s členom 2 te direktive, razen če se 

je država članica odločila, da te direktive 

delno ali v celoti ne bo uporabljala za te 

institucije v skladu s členom 5 te direktive; 

upravitelja alternativnih investicijskih 

skladov (UAIS), kakor je opredeljen v 

členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta25, ki 

upravlja in/ali trži AIS v Uniji; ali družbo 

za upravljanje KNPVP, kakor je 

opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 

2009/65/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta27; ali KNPVP z notranjim 

upraviteljem, ki je investicijska družba, 

pooblaščena v skladu z Direktivo 

2009/65/ES, in ki za svoje upravljanje ni 

določila družbe za upravljanje, 

pooblaščene na podlagi te direktive; ali 

kreditne institucije ali investicijska 

podjetja, kakor so opredeljeni v členu 

4(1)(1) in (2) Uredbe (EU) št. 2013/575; 

(12) „institucionalni investitorji“ pomeni 

naslednje investitorje: 

__________________ __________________ 

25 Direktiva 2003/41/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 

dejavnostih in nadzoru institucij za 

poklicno pokojninsko zavarovanje 

(UL L 235, 23.9.2003, str. 25). 

25 Direktiva 2003/41/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 

dejavnostih in nadzoru institucij za 

poklicno pokojninsko zavarovanje 

(UL L 235, 23.9.2003, str. 25). 

26 Direktiva 2011/61/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 

upraviteljih alternativnih investicijskih 

26 Direktiva 2011/61/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 

upraviteljih alternativnih investicijskih 



 

PE587.495v01-00 72/137 AM\1101631SL.doc 

SL 

skladov in spremembah direktiv 

2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) 

št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 

174, 1.7.2011, str. 1). 

skladov in spremembah direktiv 

2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) 

št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 

174, 1.7.2011, str. 1). 

27 Direktiva 2009/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 

o usklajevanju zakonov in drugih 

predpisov o kolektivnih naložbenih 

podjemih za vlaganja v prenosljive 

vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 

17.11.2009, str. 32). 

27 Direktiva 2009/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 

o usklajevanju zakonov in drugih 

predpisov o kolektivnih naložbenih 

podjemih za vlaganja v prenosljive 

vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 

17.11.2009, str. 32). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka i (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) multilateralno razvojno banko v 

smislu člena 117(2) Uredbe (EU) 

št. 575/2013(1a), mednarodno 

organizacijo ali promocijski subjekt; 

 --------- 

 1a Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 

o bonitetnih zahtevah za kreditne 

institucije in investicijska podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) „bilančno listinjenje“ pomeni 

posel listinjenja, ki ga institucija 
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strukturira za prenos tveganja 

izpostavljenosti v bančni knjigi, ki izvirajo 

iz same institucije ali enega od njenih 

povezanih subjektov, na svoje 

zunajbilančne pozicije, pri čemer se to 

tveganje prenese z uporabo kreditnih 

izvedenih finančnih instrumentov ali 

jamstev, izpostavljenosti, ki se listinijo, pa 

ostanejo izpostavljenosti institucije v vlogi 

originatorja; 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  207 

Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) „družba za upravljanje“ pomeni 

gospodarsko družbo, katere redna 

poslovna dejavnost je upravljanje SSPE; 

Or. en 
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Predlog spremembe  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) „pozicija v listinjenju“ pomeni 

izpostavljenost kreditnemu tveganju iz 

naslova listinjenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) „pozicija v listinjenju“ pomeni 

kreditno izpostavljenost iz naslova 

listinjenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  210 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18b) „javno listinjenje“ pomeni 

kreditno izpostavljenost iz naslova 

listinjenja, pri kateri: 

 (a) so nekatere ali vse pozicije, ki jih 

imajo investitorji v listinjenju, v obliki 

finančnih instrumentov v smislu 
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Direktive 2014/65/EU; in 

 (b) se ti finančni instrumenti izdajo ali so 

bili izdani v okoliščinah, v katerih je treba 

bodisi: 

 (i) objaviti prospekt v skladu s členom 3 

Direktive 2003/71/ES; ali 

 (ii) objaviti ponudbeni dokument v skladu 

z nacionalno zakonodajo ali pravili mesta 

trgovanja, na katerem se ti finančni 

instrumenti sprejmejo v trgovanje; 

Or. en 

Obrazložitev 

Nekatera listinjenja so lahko javni posli, nekatera pa zasebni posli. Zaradi razlikovanja med 

obema vrstama listinjenja je zato treba v uredbo vključiti ustrezno opredelitev. 

 

Predlog spremembe  211 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Obseg trga listinjenja 

 1. Investitorji v listinjenje so 

institucionalni investitorji. 

 2. Pri listinjenju je originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec 

regulirana oseba, kot je opredeljena v 

členu 2(4) Direktive 2002/87/EC, kakor je 

bila spremenjena1a, in v členu 4(5) 

Direktive 2014/17/EU1b, ali multilateralna 

razvojna banka v smislu člena 117(2) 

Uredbe (EU) št. 575/20131c. 

 __________________ 

 1a. Direktiva 2002/87/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 

2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih 

institucij, zavarovalnic in investicijskih 
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družb v finančnem konglomeratu, ki 

spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 

79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 

93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 

98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, 

str. 1). 

 1b. Direktiva 2014/17/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih 

pogodbah za stanovanjske nepremičnine, 

ki ureja kreditne posrednike. 

 1c. Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 

o bonitetnih zahtevah za kreditne 

institucije in investicijska podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Upravičeni udeleženci listinjenja 

 1. Investitorji v listinjenje so 

institucionalni investitorji. 

 2. Pri listinjenju je originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec 

regulirana oseba, kot je opredeljena v 

členu 2(4) Direktive 2002/87/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  213 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Člen 2b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2b 

 Prepoved relistinjenja 

 Izpostavljenosti, na katerih temelji 

listinjenje, ne zajemajo listinjenj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Preden se institucionalni investitor 

izpostavi listinjenju, se prepriča: 

1. Preden se institucionalni investitor, 

ki ni originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja, izpostavi 

kreditnemu tveganju listinjenja, se 

prepriča: 

Or. en 

Obrazložitev 

Od samega originatorja, sponzorja ali prvotnega kreditodajalca se ne bi smelo zahtevati, da 

upošteva zahteve glede skrbnega pregleda, zato bi bilo treba to razjasniti. Jasno mora biti, da 

morajo, tako kot določajo sedanje zahteve glede skrbnega pregleda, obveznosti nastopiti, 

kadar zadevni subjekt prevzame izpostavljenost kreditnemu tveganju/tveganje, ki izhaja iz 

izgub glavnice. 

 

Predlog spremembe  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Preden se institucionalni investitor 

izpostavi listinjenju, se prepriča: 

1. Preden se institucionalni investitor 

izpostavi poziciji v listinjenju, se prepriča: 

Or. en 

Predlog spremembe  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) kadar originator ali prvotni 

kreditodajalec ni kreditna institucija ali 

investicijsko podjetje, kot sta opredeljena 

v točkah (1) in (2) člena 4(1) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, da originator ali prvotni 

kreditodajalec odobri vse svoje kredite na 

podlagi zanesljivih in natančno 

opredeljenih meril ter jasno določenih 

postopkov za odobritev, spremembo, 

obnovitev in financiranje teh kreditov in 

ima vzpostavljene učinkovite sisteme in 

postopke za uporabo teh meril in 

postopkov; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  217 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) kadar originator ali prvotni 

kreditodajalec ni kreditna institucija ali 

investicijsko podjetje, kot sta opredeljena v 

(a) kadar originator ali prvotni 

kreditodajalec ni kreditna institucija ali 

investicijsko podjetje, kot sta opredeljena v 
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točkah (1) in (2) člena 4(1) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, da originator ali prvotni 

kreditodajalec odobri vse svoje kredite na 

podlagi zanesljivih in natančno 

opredeljenih meril ter jasno določenih 

postopkov za odobritev, spremembo, 

obnovitev in financiranje teh kreditov in 

ima vzpostavljene učinkovite sisteme in 

postopke za uporabo teh meril in 

postopkov; 

točkah (1) in (2) člena 4(1) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, da originator ali prvotni 

kreditodajalec odobri ustrezne kredite na 

podlagi zanesljivih in natančno 

opredeljenih meril ter jasno določenih 

postopkov za odobritev, spremembo, 

obnovitev in financiranje teh kreditov in 

ima vzpostavljene učinkovite sisteme in 

postopke za uporabo teh meril in 

postopkov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Od investitorja se ne bi smelo zahtevati, da izvede skrbni pregled samega 

originatorja/prvotnega kreditodajalca in vseh njegovih kreditov. Za investitorje bi bilo v 

najboljšem primeru nepraktično, v najslabšem pa nemogoče skrbno pregledati kredite velikih 

originatorjev/prvotnih kreditodajalcev, ki niso banke/investicijska podjetja, ki jih ureja 

uredba CRR. 

Predlog spremembe  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) da originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadrži pomemben neto 

ekonomski delež v skladu s členom 4 te 

uredbe in ga razkrije institucionalnemu 

investitorju v skladu s členom 5; 

(b) da originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec vedno zadrži pomemben 

neto ekonomski delež v skladu s členom 4 

te uredbe in ga razkrije institucionalnemu 

investitorju v skladu s členom 5; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  219 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) da originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadrži pomemben neto 

ekonomski delež v skladu s členom 4 te 

uredbe in ga razkrije institucionalnemu 

investitorju v skladu s členom 5; 

(b) da originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadrži pomemben neto 

ekonomski delež v skladu s členom 4 te 

uredbe in ga razkrije institucionalnemu 

investitorju v skladu: 

 (i) s členom 4 v primeru listinjenja, 

izdanega na datum začetka veljavnosti te 

uredbe ali pozneje, ali listinjenja, za 

katerega se uporablja ta uredba v skladu s 

členom 28(4a); ali 

 (ii) s katerimi koli veljavnimi 

zahtevami iz člena 28(4b) v primeru 

listinjenja, izdanega pred datumom 

začetka veljavnosti te uredbe; 

Or. en 

Obrazložitev 

Po sedanjem osnutku ta vidik obveznosti glede skrbnega pregleda presega nameravano 

uporabo prenovljenih zahtev glede zadržanja tveganja, kot je opisano v členu 28 (prehodne 

določbe). Če bodo morali investitorji skladno s prenovljenim standardom oceniti skladnost z 

zahtevami glede zadržanja pri vseh poslih (vključno s podedovanimi), se bodo pojavile 

precejšnje težave. 

 

Predlog spremembe  220 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) da originator, sponzor in SSPE 

dajo na voljo informacije, ki jih zahteva 

člen 5 te uredbe, v skladu s pogostostjo ter 

pogoji iz navedenega člena. 

(c) da so eden ali več originatorjev, 

sponzorjev ali SSPE dali na voljo ali se 

strinjali, da bodo dali na voljo zadostne 
informacije za izvedbo ocen iz členov 3(2) 

in 3(3) te uredbe; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Obveznost, kot je predvidena po sedanjem osnutku, ni del trenutnega svežnja obveznosti glede 

skrbnega pregleda, ki jih morajo izpolnjevati investitorji, in ni jasno, zakaj naj bi bilo treba 

obveznosti razkritja poostriti na ta način. 

 

Predlog spremembe  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) da originator, sponzor in SSPE dajo 

na voljo informacije, ki jih zahteva člen 5 

te uredbe, v skladu s pogostostjo ter pogoji 

iz navedenega člena. 

(c) da originator, sponzor in SSPE dajo 

na voljo informacije, ki jih zahteva člen 5 

te uredbe, v skladu s tretjim izvajalcem 

certificiranja ter pogostostjo in pogoji iz 

navedenega člena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) da originator, sponzor in SSPE dajo 

na voljo informacije, ki jih zahteva člen 5 

te uredbe, v skladu s pogostostjo ter pogoji 

iz navedenega člena. 

(c) da, kjer je primerno, originator, 

sponzor in SSPE dajo na voljo informacije, 

ki jih zahteva člen 5 te uredbe, v skladu s 

pogostostjo ter pogoji iz navedenega člena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preden se institucionalni investitorji 

izpostavijo listinjenju, izvedejo tudi oceno 

skrbnega pregleda sorazmerno s 

povezanimi tveganji, vključno z vsaj 

naslednjih vidikov: 

2. Preden se institucionalni investitorji 

izpostavijo kreditnemu tveganju 

listinjenja, izvedejo tudi oceno skrbnega 

pregleda sorazmerno s povezanimi 

tveganji, vključno z vsaj naslednjih 

vidikov: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Preden se institucionalni investitorji 

izpostavijo listinjenju, izvedejo tudi oceno 

skrbnega pregleda sorazmerno s 

povezanimi tveganji, vključno z vsaj 

naslednjih vidikov: 

2. Preden se institucionalni investitorji 

izpostavijo poziciji v listinjenju, izvedejo 

tudi oceno skrbnega pregleda sorazmerno s 

povezanimi tveganji, vključno z vsaj 

naslednjih vidikov: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) z odstopanjem od točk (a) in (b) 

institucionalni investitorji v ustrezne 

komercialne zapise v primeru popolnoma 

podprtega programa ABCP upoštevajo 

značilnosti programa ABCP in 

likvidnostne podpore s strani sponzorja; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Pri investitorjih v ABCP, ki jih izdajajo posebej ustanovljeni subjekti z več prodajalci, in 

poslih, ki so v celoti podprti z okvirnim likvidnostnim kreditom, ki ga zagotovi sponzor, na 

kakovost pozicije v listinjenju pomembno vplivajo druge lastnosti, kot so lastnosti iz točke (b) 

(sprožilci, izboljšave kreditne kakovosti, opredelitev neplačila). 

 

Predlog spremembe  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pri listinjenjih z oznako STS, ali 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS, 

določene v členih 7 do 10 ali členih 11 do 

14. Institucionalni investitorji se lahko 

ustrezno zanesejo na obvestilo o STS v 

skladu s členom 14(1) in na informacije, ki 

jih razkrijejo originator, sponzor in SSPE o 

skladnosti z zahtevami za SSPE. 

(c) pri listinjenjih z oznako STS, ali 

listinjenje izpolnjuje zahteve za STS, 

določene v členih 7 do 10 ali členih 11 do 

14. Institucionalni investitorji se lahko 

ustrezno zanesejo na tretjega izvajalca 

certificiranja in obvestilo o STS v skladu s 

členom 14(1) in na informacije, ki jih 

razkrijejo originator, sponzor in SSPE o 

skladnosti z zahtevami za SSPE. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Institucionalni investitorji, ki se 

izpostavijo listinjenju, izvedejo najmanj 

naslednje: 

3. Institucionalni investitorji, ki se 

izpostavijo kreditnemu tveganju 

listinjenja, izvedejo najmanj naslednje: 

Or. en 
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Predlog spremembe  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Institucionalni investitorji, ki se 

izpostavijo listinjenju, izvedejo najmanj 

naslednje: 

3. Institucionalni investitorji, ki se 

izpostavijo poziciji v listinjenju, izvedejo 

najmanj naslednje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določijo pisne postopke, ki so 

sorazmerni s profilom tveganja pri 

pozicijah v listinjenju in primerni za 

njihovo trgovalno in netrgovalno knjigo, 

kjer je to primerno, za spremljanje 

skladnosti z odstavkoma 1 in 2 ter 

uspešnosti pozicije v listinjenju in 

osnovnih izpostavljenosti na trajni osnovi. 

Kjer je ustrezno, ti pisni postopki 

vključujejo spremljanje vrste 

izpostavljenosti, odstotka kreditov, 

zapadlih pred več kot 30, 60 in 90 dnevi, 

stopnje neplačil, stopnje predčasnih plačil, 

kreditov v izvršilnem postopku, stopenj 

izterjave, ponovnih odkupov, sprememb 

kreditov, moratorijev na odplačevanje 

kredita, vrste zavarovanja s premoženjem 

in pokritosti ter frekvenčne porazdelitve 

kreditnih točk ali drugih meril kreditne 

kakovosti osnovnih izpostavljenosti, 

panožne in geografske razpršitve, 

frekvenčne porazdelitve razmerij med 

vrednostjo kredita in vrednostjo 

zavarovanja (LTV) s širino razredov, ki 

(a) določijo pisne postopke, ki so 

sorazmerni s profilom tveganja pri 

pozicijah v listinjenju in primerni za 

njihovo trgovalno in netrgovalno knjigo, 

kjer je to primerno, za spremljanje 

skladnosti z odstavkoma 1 in 2 ter 

uspešnosti pozicije v listinjenju in 

osnovnih izpostavljenosti na trajni osnovi. 

Kjer je ustrezno, ti pisni postopki 

vključujejo spremljanje vrste 

izpostavljenosti, odstotka kreditov, 

zapadlih pred več kot 30, 60 in 90 dnevi, 

stopnje neplačil, stopnje predčasnih plačil, 

kreditov v izvršilnem postopku, stopenj 

izterjave, ponovnih odkupov, sprememb 

kreditov, moratorijev na odplačevanje 

kredita, vrste zavarovanja s premoženjem 

in pokritosti ter frekvenčne porazdelitve 

kreditnih točk ali drugih meril kreditne 

kakovosti osnovnih izpostavljenosti, 

panožne in geografske razpršitve, 

frekvenčne porazdelitve razmerij med 

vrednostjo kredita in vrednostjo 

zavarovanja (LTV) s širino razredov, ki 
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omogočajo ustrezno analizo občutljivosti. 

Če so osnovne izpostavljenosti same 

listinjenja, institucionalni investitorji 

spremljajo tudi osnovne izpostavljenosti 

teh listinjenj; 

omogočajo ustrezno analizo občutljivosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s prepovedjo relistinjenja. 

 

Predlog spremembe  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) redne stresne teste v zvezi z 

denarnimi tokovi in vrednostjo zavarovanj 

s premoženjem za kritje osnovnih 

izpostavljenosti, ki so sorazmerni z naravo, 

obsegom in zahtevnostjo tveganja pri 

poziciji v listinjenju; 

(b) redne stresne teste v zvezi z 

denarnimi tokovi in vrednostjo zavarovanj 

s premoženjem za kritje osnovnih 

izpostavljenosti, ki so sorazmerni z naravo, 

obsegom in zahtevnostjo tveganja pri 

poziciji v listinjenju; ta zahteva pa se ne 

uporablja, kadar so investitorji 

izpostavljeni listinjenjem STS; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  231 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) redne stresne teste v zvezi z 

denarnimi tokovi in vrednostjo zavarovanj 

s premoženjem za kritje osnovnih 

izpostavljenosti, ki so sorazmerni z naravo, 

obsegom in zahtevnostjo tveganja pri 

(b) kadar so izpostavljeni listinjenjem, 

ki niso označena kot STS, redne stresne 

teste v zvezi z denarnimi tokovi in 

vrednostjo zavarovanj s premoženjem za 

kritje osnovnih izpostavljenosti, ki so 
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poziciji v listinjenju; sorazmerni z naravo, obsegom in 

zahtevnostjo tveganja pri poziciji v 

listinjenju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) v primeru popolnoma podprtih 

poslov ABCP redne stresne teste v zvezi s 

kreditno kakovostjo ponudnika 

likvidnostnega kredita in ne v zvezi z 

listinjenimi izpostavljenostmi; 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  233 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Brez poseganja v odstavke 1 do 3 
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tega člena, kadar institucionalni investitor 

pooblasti investicijska podjetja ali 

regulirane upravitelje premoženja za 

sprejemanje odločitev o upravljanju 

naložb, zaradi katerih lahko postane 

izpostavljen listinjenju, lahko tem 

investicijskim podjetjem ali reguliranim 

upraviteljem premoženja naroči, naj 

izpolnijo njegove obveznosti iz tega člena 

v zvezi z morebitno izpostavljenostjo iz 

naslova listinjenja, ki je posledica takih 

odločitev. Države članice zagotovijo, da se 

v primeru, ko je institucionalnemu 

investitorju v skladu s tem odstavkom 

naročeno, naj izpolni obveznosti drugega 

institucionalnega investitorja, vendar tega 

ne naredi, morebitne sankcije, ki se lahko 

naložijo za namene členov 17 in 18, 

naložijo upravljalnemu institucionalnemu 

investitorju in ne institucionalnemu 

investitorju, ki je izpostavljen listinjenju. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker številni institucionalni investitorji za upravljanje svojega premoženja pooblastijo 

upravitelja premoženja prek ločenega mandata ali naložbenega instrumenta, bi moral 

zadevni upravitelj premoženja izvesti skrbni pregled vseh listinjenj, kupljenih v imenu 

institucionalnega investitorja. 

 

Predlog spremembe  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Kadar institucionalni investitor 

drugega institucionalnega investitorja 

pooblasti za sprejemanje odločitev o 

upravljanju naložb, zaradi katerih lahko 

postane izpostavljen poziciji v listinjenju, 

lahko upravljavcu naroči, naj izpolni 

njegove obveznosti iz tega člena v zvezi z 
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morebitno izpostavljenostjo iz naslova 

listinjenja, ki je posledica teh odločitev. 

Države članice zagotovijo, da se lahko v 

primeru, ko je institucionalnemu 

investitorju v skladu s tem odstavkom 

naročeno, naj izpolni obveznosti drugega 

institucionalnega investitorja, vendar tega 

ne naredi, morebitne sankcije, ki se lahko 

naložijo za namene členov 17 in 18 te 

uredbe, naložijo upravljalnemu 

institucionalnemu investitorju in ne 

institucionalnemu investitorju, ki je 

izpostavljen listinjenju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 25 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Or. en 
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Predlog spremembe  236 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 25 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Or. en 

Predlog spremembe  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listninjenja v listninjenju 

trajno zadrži pomemben neto ekonomski 

delež v višini najmanj 5 %. Če se 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec niso sporazumeli o tem, kdo 

bo zadržal pomemben neto ekonomski 

delež, potem pomemben ekonomski delež 

zadrži originator. Za vsako posamezno 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 20 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 
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listinjenje se zahteve po zadržanju ne 

uporabijo večkratno. Pomemben neto 

ekonomski delež se meri ob izvedbi 

listinjenja in se za zunajbilančne postavke 

določi na podlagi nominalne vrednosti. 

Pomemben neto ekonomski delež se ne 

razdeli med različne vrste subjektov, ki 

zadržijo delež, in ni predmet kakršnega 

koli zmanjševanja kreditnega tveganja ali 

varovanja pred tveganjem. 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 20 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Or. en 
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Predlog spremembe  239 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 20 % ali delež, določen v 

regulativnih tehničnih standardih v 

skladu z odstavkom 6 tega člena. Če se 

originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec niso sporazumeli o tem, kdo 

bo zadržal pomemben neto ekonomski 

delež, potem pomemben ekonomski delež 

zadrži originator. Za vsako posamezno 

listinjenje se zahteve po zadržanju ne 

uporabijo večkratno. Pomemben neto 

ekonomski delež se meri ob izvedbi 

listinjenja in se za zunajbilančne postavke 

določi na podlagi nominalne vrednosti. 

Pomemben neto ekonomski delež se ne 

razdeli med različne vrste subjektov, ki 

zadržijo delež, in ni predmet kakršnega 

koli zmanjševanja kreditnega tveganja ali 

varovanja pred tveganjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  240 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja, če je ustanovljen 

v Uniji in je neposredno vključen v 

listinjenje, v listinjenju trajno zadrži 

pomemben neto ekonomski delež v višini 

najmanj 5 %. Če se originator, sponzor ali 



 

PE587.495v01-00 92/137 AM\1101631SL.doc 

SL 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

prvotni kreditodajalec niso sporazumeli o 

tem, kdo bo zadržal pomemben neto 

ekonomski delež, potem pomemben 

ekonomski delež zadrži originator. Za 

vsako posamezno listinjenje se zahteve po 

zadržanju ne uporabijo večkratno. 

Pomemben neto ekonomski delež se meri 

ob izvedbi listinjenja in se za zunajbilančne 

postavke določi na podlagi nominalne 

vrednosti. Pomemben neto ekonomski 

delež se ne razdeli med različne vrste 

subjektov, ki zadržijo delež, in ni predmet 

kakršnega koli zmanjševanja kreditnega 

tveganja ali varovanja pred tveganjem. 

Kadar se subjekt, ki je originator, sponzor 

ali prvotni kreditodajalec in je ustanovljen 

v tretji državi, zaveže, da bo v skladu s tem 

členom v listinjenju trajno zadržal 

pomemben neto ekonomski delež v višini 

najmanj 5 %, subjektu iz prvega 

pododstavka, ustanovljenemu v EU, ni 

treba izpolniti te zahteve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zahteve po zadržanju, določene v členu 4, se uporabljajo samo za zadevne subjekte, ki so 

vključeni v listinjenje. To je treba poudariti zaradi jasnosti, saj sta opredelitev originatorja in 

pojem prvotnega kreditodajalca dovolj široka, da zajemata subjekte, ki so sicer vključeni v 

ustvarjanje sredstev, ne pa morda tudi v financiranje sredstev prek listinjenja (in dejansko 

takega financiranja niti ne poznajo). 

 

Predlog spremembe  241 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %, ki se meri ob izdaji 

listinjenja in se za zunajbilančne postavke 
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sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

določi na podlagi nominalne vrednosti. Če 

se originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec niso sporazumeli o tem, kdo 

bo zadržal pomemben neto ekonomski 

delež, potem pomemben ekonomski delež 

zadrži originator. Za vsako posamezno 

listinjenje se zahteve po zadržanju ne 

uporabijo večkratno. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo Sveta pri tej določbi je bolj jasno. 

 

Predlog spremembe  242 

Brian Hayes 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini najmanj 5 %. Če se originator, 

sponzor ali prvotni kreditodajalec niso 

sporazumeli o tem, kdo bo zadržal 

pomemben neto ekonomski delež, potem 

pomemben ekonomski delež zadrži 

originator. Za vsako posamezno listinjenje 

se zahteve po zadržanju ne uporabijo 

večkratno. Pomemben neto ekonomski 

delež se meri ob izvedbi listinjenja in se za 

zunajbilančne postavke določi na podlagi 

nominalne vrednosti. Pomemben neto 

ekonomski delež se ne razdeli med različne 

vrste subjektov, ki zadržijo delež, in ni 

predmet kakršnega koli zmanjševanja 

Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 

zadrži pomemben neto ekonomski delež v 

višini vsaj 5 %. Če se originator, sponzor 

ali prvotni kreditodajalec niso sporazumeli 

o tem, kdo bo zadržal pomemben neto 

ekonomski delež, potem pomemben 

ekonomski delež zadrži originator. Za 

vsako posamezno listinjenje se zahteve po 

zadržanju ne uporabijo večkratno. 

Pomemben neto ekonomski delež se meri 

ob izvedbi listinjenja in se za zunajbilančne 

postavke določi na podlagi nominalne 

vrednosti. Pomemben neto ekonomski 

delež se ne razdeli med različne vrste 

subjektov, ki zadržijo delež, in ni predmet 

kakršnega koli zmanjševanja kreditnega 
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kreditnega tveganja ali varovanja pred 

tveganjem. 

tveganja ali varovanja pred tveganjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Z odstopanjem od prejšnjega 

pododstavka se lahko odstotek zadržanja 

tveganja zniža na 10 %, če je originator 

osnovnih izpostavljenosti vse te 

izpostavljenosti zadržal v svoji bilanci 

stanja dlje časa, kot znaša polovica 

njihove originalne zapadlosti. 

 Če je minimalno obdobje zadržanja teh 

izpostavljenosti v bilanci stanja 

originatorja (MOZBS) krajše od polovice 

njihove originalne zapadlosti, se zahtevani 

odstotek zadržanja tveganja določi 

sorazmerno na naslednji način: 

 odstotek zadržanja tveganja = 25 % – 2 * 

MOZBS * 15 %. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen te spremembe je a) povečati lasten interes in b) spodbuditi listinjenje posojil, ki so v 

bilanci stanja originatorja že prestala preizkus časa. 

 

Predlog spremembe  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 5 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 25 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

Or. en 

Predlog spremembe  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 5% v 

smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 20 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

Or. it 

 

Predlog spremembe  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 5 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 20 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža v višini najmanj 5 % 

v smislu odstavka 1 velja samo naslednje: 

2. Za zadržanje pomembnega neto 

ekonomskega deleža najmanj v višini, 

določeni v skladu z odstavkom 1, velja 

samo naslednje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo„v višini najmanj 5 % v smislu odstavka 1“ bi bilo treba v vseh zadevnih primerih 

nadomestiti z besedilom „najmanj v višini, določeni v skladu z odstavkom 1“ ali ustrezno 

izpeljavo tega besedila. 

 

Predlog spremembe  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zadržanje vsaj 5 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

(a) zadržanje vsaj 25 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

Or. en 

Predlog spremembe  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zadržanje vsaj 5% nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

(a) zadržanje vsaj 20 % nominalne 

vrednosti vsake izpostavljenosti, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

Or. it 
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Predlog spremembe  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zadržanje vsaj 5 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

(a) zadržanje vsaj 20 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  251 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zadržanje vsaj 5 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

(a) zadržanje vsaj v skladu z 

odstavkom 1 določenega odstotka 
nominalne vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zadržanje vsaj 5 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje; 

(a) zadržanje vsaj 5 % nominalne 

vrednosti vsake tranše, prodane 

investitorjem ali prenesene nanje, tj. 

odstotka, ki velja od njegove prve uvedbe v 

uredbi CRR II; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Zadržanje tveganja v višini 5 % je v EU že ustaljena praksa in povečanje tega deleža bi bilo 

za nameravano oživitev trga listinjenja kontraproduktivno. 

Predlog spremembe  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja v višini najmanj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti; 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja v višini najmanj 20 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja v višini najmanj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti; 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja v višini najmanj 20 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  255 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja v višini najmanj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti; 

(b) v primeru obnavljajočih se listinjenj 

ali listinjenj obnavljajočih se 

izpostavljenosti zadržanje deleža 

originatorja najmanj v višini odstotka 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, določenega v skladu z 

odstavkom 1; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 25 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

Or. en 

Predlog spremembe  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 20 % 

nominalne vrednosti listinjenih 
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izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 20 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  259 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj 5 % 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, kadar bi bile take 

nelistinjene izpostavljenosti sicer listinjene 

v listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 

(c) zadržanje naključno izbranih 

izpostavljenosti, ki ustrezajo vsaj odstotku 

nominalne vrednosti listinjenih 

izpostavljenosti, določenemu v skladu z 

odstavkom 1, kadar bi bile take nelistinjene 

izpostavljenosti sicer listinjene v 

listinjenju, če je število potencialno 

listinjenih izpostavljenosti ob izvedbi 

listinjenja najmanj 100; 
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Or. en 

Predlog spremembe  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 5 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 5 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 5 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 5 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 25 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 25 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 5 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 5 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 20 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 5 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  263 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega 5 % nominalne 

vrednostni listinjenih izpostavljenosti, po 

potrebi drugih tranš z enakim ali strožjim 

profilom tveganja, kot ga imajo tiste, ki so 

prenesene ali prodane investitorjem, in ki 

ne zapadejo prej kot tiste, ki so prenesene 

ali prodane investitorjem, tako da je 

zadržanje enako najmanj 5 % nominalne 

vrednosti listinjenih izpostavljenosti; 

(d) zadržanje tranše prve izgube in, če 

tako zadržanje ne dosega v skladu z 

odstavkom 1 določenega odstotka 
nominalne vrednostni listinjenih 

izpostavljenosti, po potrebi drugih tranš z 

enakim ali strožjim profilom tveganja, kot 

ga imajo tiste, ki so prenesene ali prodane 

investitorjem, in ki ne zapadejo prej kot 

tiste, ki so prenesene ali prodane 

investitorjem, tako da je zadržanje enako 

najmanj 5 % nominalne vrednosti 

listinjenih izpostavljenosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  264 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 5 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Se črta skladno s prepovedjo relistinjenja. 

 

Predlog spremembe  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 5 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 25 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

Or. en 

Predlog spremembe  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 5 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 20 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 5 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

(e) zadržanje izpostavljenosti prve 

izgube v višini vsaj 20 % vsake listinjene 

izpostavljenosti v listinjenju. 

Or. en 

Predlog spremembe  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) institucije, ki se jim v skladu s 

poglavjem 2 naslova II dela 3 Uredbe 

(EU) št. 575/2013 dodeli utež tveganja 

50 % ali manj;  

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) institucije, ki se jim v skladu s 

poglavjem 2 naslova II dela 3 Uredbe 

(EU) št. 575/2013 dodeli utež tveganja 

50 % ali manj; 

črtano 
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Or. en 

Predlog spremembe  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Odstavek 1 se ne uporablja za 

posle, ki temeljijo na jasnem, preglednem 

in dostopnem indeksu, če so osnovni 

referenčni subjekti popolnoma enaki 

tistim, ki sestavljajo indeks subjektov, s 

katerim se trguje v velikem obsegu, ali če 

so to drugi vrednostni papirji, s katerimi 

se trguje, ki niso pozicije v listinjenju. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Odstavek 1 se ne uporablja za 

posle, ki temeljijo na jasnem, preglednem 

in dostopnem indeksu, če so osnovni 

referenčni subjekti popolnoma enaki 

tistim, ki sestavljajo indeks subjektov, s 

katerim se trguje v velikem obsegu, ali če 

so to drugi vrednostni papirji, s katerimi 

se trguje, ki niso pozicije v listinjenju. 

črtano 

Or. en 

Predlog spremembe  272 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 6 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Evropski bančni organ (EBA) bo v 

tesnem sodelovanju z Evropskim organom 

za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter 

Evropskim organom za zavarovanja in 

poklicne pokojnine (EIOPA) pripravil 

osnutek regulativnih tehničnih standardov, 

s katerimi bo podrobneje določil zahtevo 

za zadržanje tveganja, zlasti glede: 

6. Evropska centralna banka (ECB) 

zagotovi in preverja, da bo Evropski 

bančni organ (EBA) v tesnem sodelovanju 

z Evropskim organom za vrednostne 

papirje in trge (ESMA) ter Evropskim 

organom za zavarovanja in poklicne 

pokojnine (EIOPA) pripravil osnutek 

regulativnih tehničnih standardov, s 

katerimi bo podrobneje določil zahtevo za 

zadržanje tveganja, zlasti glede: 

Or. it 

 

Predlog spremembe  273 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 6 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Evropski bančni organ (EBA) bo v 

tesnem sodelovanju z Evropskim organom 

za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter 

Evropskim organom za zavarovanja in 

poklicne pokojnine (EIOPA) pripravil 

osnutek regulativnih tehničnih standardov, 

s katerimi bo podrobneje določil zahtevo 

za zadržanje tveganja, zlasti glede: 

6. Evropski bančni organ (EBA) bo v 

tesnem sodelovanju z Evropskim organom 

za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter 

Evropskim organom za zavarovanja in 

poklicne pokojnine (EIOPA) pripravil 

osnutek regulativnih tehničnih standardov, 

s katerimi bo spremenil raven zadržanja 

tveganja, kadar bo Evropski odbor za 

sistemska tveganja (ERSB) predlagal, naj 

ta odstopa od ravni 20 %, določene v tem 

členu, in s katerimi bo podrobneje določil 

zahtevo za zadržanje tveganja, zlasti glede: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  274 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 6 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) merjenja ravni zadržanja iz 

odstavka 1; 

(b) merjenja ravni zadržanja in 

MOZBS iz odstavka 1; 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej spremembo člena 4(1), ki jo je predlagala skupina Verts/ALE. 

Predlog spremembe  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 6 – točka e – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 

1093/2010. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 1. SSPE v interesu investitorjev 

upravlja neodvisni in pooblaščeni 

upravitelj. 

 2. Vloga za pridobitev dovoljenja za 

opravljanje funkcije upravitelja SSPE se 
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predloži pristojnemu organu, ki preveri: 

 (a) neodvisnost upravitelja od 

sponzorja in originatorja ali učinkovitost 

organizacije pri omejevanju navzkrižij 

interesov; ter 

 (b) usposobljenost upravitelja za 

izvajanje nalog iz odstavka 3. 

 3. Upravitelj iz odstavka 1 je 

odgovoren za naslednje: 

 (a) preverjanje primernosti in 

kakovosti sredstev med trajanjem 

listinjenja; 

 (b) preverjanje vzorca osnovnih 

izpostavljenosti v skladu s členom 10(2); 

 (c) redno preverjanje denarnih tokov 

iz sredstev in izplačevanja naložb po 

kaskadnem načelu; 

 (d) preprečevanje navzkrižij interesov 

ali njihovo upravljanje in razkrivanje v 

interesu investitorjev; 

 (e) obvladovanje tveganj, vključno z 

operativnimi tveganji; in 

 (f) v primeru listinjenja STS 

zagotavljanje, da listinjenje izpolnjuje vse 

zahteve iz oddelka 1 ali 2 tega poglavja. 

 4. Organ ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

določajo vlogo upravitelja SPPE. Organ 

ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 

standardov Komisiji predloži do 6 mesecev 

po začetku veljavnosti te uredbe. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  277 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zahteve glede preglednosti za originatorje, 

sponzorje in SSPE 

Zahteve glede preglednosti za originatorje, 

sponzorje, SSPE in investitorje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 dajo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe 

na razpolago vsaj naslednje informacije: 

1. Za zajetje in spodbujanje toka 

informacij o listinjenjih STS v realnem 

času, zmanjšanje asimetrije informacij 

med prodajalci in kupci tveganj, 

izboljšanje skupne preglednosti trga in 

spodbujanje tržne discipline se vzpostavi 

odložišče podatkov. Imenuje se evropsko 

odložišče za listinjenje (ESDR). Evropsko 

odložišče za listinjenje bo navedene 

naloge izvajalo kot samostojen, nevtralen 

in neprofiten subjekt. Evropsko odložišče 

za listinjenje vzpostavi Komisija sočasno z 

začetkom uporabe te uredbe ter po 

posvetovanju s predstavniki originatorjev, 

investitorjev in nadzornikov listinjenja 

STS (deležniki evropskega odložišča za 

listinjenje). Pravna struktura in 

upravljanje evropskega odložišča za 

listinjenje se vzpostavita na podlagi 

podobne strukture kot pri fundaciji Global 

Legal Entity Identifier Foundation 

(GLEIF) (Fundacija globalnega sistema 

identifikatorja pravnih subjektov). 

Podatki se začnejo nato v evropskem 

odložišču za listinjenje postopoma 

objavljati čim prej, ko je to mogoče. 
Originator, sponzor in SSPE listinjenja v 

skladu z odstavkom 2 vsa zakonsko 



 

PE587.495v01-00 110/137 AM\1101631SL.doc 

SL 

predpisana obvestila prek 

komunikacijskih kanalov, ki jih vzpostavi 

evropsko odložišče za listinjenje, 

posredujejo imetnikom pozicije v 

listinjenju in pristojnim organom iz 

člena 15 te uredbe. Ta obveznost velja, 

dokler niso izplačani vsi investitorji, in 

vključuje predložitev naslednjih 

informacij: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 dajo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe 

na razpolago vsaj naslednje informacije: 

1. Originator, sponzor ali SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 

zagotovi, da so: 

 (a) v primeru javnega listinjenja dane 

na voljo javnosti vsaj informacije iz 

odstavka 1a; 

 (b) v primeru zasebnega listinjenja 

dane investitorjem in, na zahtevo, 

nacionalnim pristojnim organom iz 

člena 15 te uredbe na voljo vsaj 

informacije iz odstavka 1b. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri zasebnem listinjenju niso potrebne enako stroge podrobne zahteve za razkritje 

investitorjem kot pri javnem listinjenju. Pri zasebnem poslu naj bi se glede na njegovo naravo 

izdajatelji in investitorji o razkritju dogovorili med seboj. Podrobni predpisi glede razkritja 

bodo udeležence na trgu močno odvračali od sklepanja zasebnih poslov. 
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Predlog spremembe  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 dajo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe 

na razpolago vsaj naslednje informacije: 

1. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 dajo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe 

na razpolago vsaj naslednje informacije. 

 V primeru ABCP se dajo imetnikom 

pozicije v listinjenju v zbirni obliki na 

voljo informacije iz točk (a), (c)(ii) in 

(e)(i). 

 V primeru popolnoma podprtega 

programa ABCP v smislu člena 2(21) se 

investitorjem dokumentacija o poslu ne 

razkrije. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 dajo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe 

na razpolago vsaj naslednje informacije: 

1. Originator in sponzor listinjenja v 

skladu z odstavkom 2 dasta imetnikom 

pozicije v listinjenju in pristojnim organom 

iz člena 15 te uredbe na razpolago vsaj 

naslednje informacije: 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti SSPE so običajno omejene na prenos denarnega toka, ki ga ustvari finančno 

premoženje, na imetnike lastniškega kapitala in dolga. SSPE ne vpliva na ureditev ali 

upravljanje samega listinjenja ali na uspešnost temeljnih sredstev niti ni neodvisno seznanjen 

z uspešnostjo teh sredstev. 

Predlog spremembe  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije o osnovnih 

izpostavljenostih v listinjenju vsako 

četrtletje ali, če gre za ABCP, informacije 

o osnovnih denarnih terjatvah ali 

kreditnih terjatvah enkrat mesečno; 

(a) informacije o osnovnih 

izpostavljenostih v listinjenju vsako 

četrtletje; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije o osnovnih 

izpostavljenostih v listinjenju vsako 

(a) informacije o osnovnih 

izpostavljenostih v listinjenju vsako 
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četrtletje ali, če gre za ABCP, informacije 

o osnovnih denarnih terjatvah ali kreditnih 

terjatvah enkrat mesečno; 

četrtletje ali, če gre za ABCP, povzetek 

informacij o osnovnih denarnih terjatvah 

ali kreditnih terjatvah enkrat mesečno. 

 Povzetek informacij o osnovnih denarnih 

terjatvah ali kreditnih terjatvah so splošne 

informacije na ravni programa o vrstah 

izpostavljenosti, prenesenih na posebej 

ustanovljeni subjekt, ki izdaja ABCP, in 

druge informacije v zvezi z vsako 

kategorijo izpostavljenosti. Povzetek 

informacij niso informacije o posameznih 

izpostavljenostih. 

 Originator, sponzor ali SSPE lahko poleg 

informacij, ki jih mora predložiti v skladu 

s tem členom, po želji predloži tudi 

dodatne informacije, med drugim tudi v 

primeru ABCP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  284 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka (a a) (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja dajo v skladu z odstavkom 2 

organu ESMA na voljo informacije iz 

točk (a) do (h) odstavka 1. Poleg tega 

posredujejo vse druge informacije, 

potrebne za izračun kirb za katero koli 

vrsto investitorjev. Te informacije 

posredujejo istočasno s posredovanjem 

ustreznih informacij imetnikom pozicije v 

listinjenju in pristojnim organom iz 

člena 15. 

 Organ ESMA objavi informacije o 

osnovnih posojilih iz točke (a) odstavka 1 

v anonimni obliki na posebni spletni 

strani, pri čemer upošteva razlike med 

zasebnimi in javnimi transakcijami, 

pravila o varstvu podatkov ter vprašanja 

legitimne zasebnosti in poslovnih 
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skrivnosti. Posebna spletna stran se 

imenuje Evropsko odložišče za listinjenje. 

Organ ESMA zaračuna originatorju, 

sponzorju in SSPE listinjenja stroške 

vzpostavitve in vzdrževanja evropskega 

odložišča za listinjenje. 

 Svojo obveznost lahko prenese na tretjo 

stran, če ta ravna v skladu z zaščitnimi 

ukrepi, ki veljajo za lastništvo podatkov, 

dostop do informacij in javno naročanje. 

 Evropsko odložišče za lastninjenje redno 

objavlja zbirne podatke industrije o 

ravneh udeležbe na trgu, podatke o 

prenosu tveganja med finančnimi 

institucijami, vključno s čezmejnim 

prenosom tveganja, ter vse druge 

spremembe, ki bi lahko veljale za porast 

sistemskega tveganja. 

 Evropsko odložišče za listinjenje se v 

sodelovanju s pristojnimi organi, 

imenovanimi v skladu s členom 15, in po 

posvetovanju s predstavniki industrije 

vzpostavi do ... [eno leto po začetku 

uporabe te uredbe]. 

 Izmenjava ali posredovanje osebnih 

podatkov na podlagi izvajanja tega 

odstavka poteka v skladu s pravili o 

prenosu osebnih podatkov, določenimi v 

Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta (uredba o varstvu 

podatkov). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka (a) (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja v skladu z odstavkom 2 

informacije iz točk (a) do (h) 
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odstavka 1 prek komunikacijske storitve, 

ki jo v ta namen zagotavlja evropsko 

odložišče za listinjenje, sporočijo 

imetnikom pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom iz člena 15 te uredbe. 

 Evropsko odložišče za listinjenje 

uporablja tok informacij, ki poteka prek 

njegovega komunikacijskega sistema, za 

zbiranje in redno objavljanje zbirnih 

podatkov na ravni industrije o stopnji 

udeležbe na trgu, prenosu tveganja med 

finančnimi institucijami, vključno s 

čezmejnim prenosom tveganja, in 

katerih koli drugih podatkov, za katere bi 

njegov upravljalni organ lahko menil, da 

so pomembni za doseganje namena 

evropskega odložišče za listinjenje, kot je 

opredeljen v členu . Evropsko odložišče za 

listinjenje zagotavlja tudi nadzorovan 

dostop do informacij o osnovnih posojilih 

iz točke (a) odstavka 1, in sicer tako, da 

uporablja vnaprej dogovorjene formate in 

postopke objavljanja, pri katerih so 

upoštevane razlike med zasebnimi in 

javnimi posli, pravila o varstvu podatkov 

ter legitimna vprašanja zasebnosti in 

poslovnih skrivnosti. Evropsko odložišče 

za listinjenje zaračuna originatorju, 

sponzorju in SSPE listinjenja stroške 

vzpostavitve in vzdrževanja svojega 

delovanja na neprofitni osnovi. Evropsko 

odložišče za listinjenje ravna skladno z 

zaščitnimi ukrepi, ki veljajo za lastništvo 

podatkov, dostop do informacij in javno 

naročanje. 

 Upravljanje evropskega odložišča za 

listinjenje je vzpostavljeno po vzoru 

upravljanja fundacije Global Legal Entity 

Identifier Foundation (GLEIF) 

(Fundacija globalnega sistema 

identifikatorja pravnih subjektov). 

 Odložišče se v sodelovanju s pristojnimi 

organi, imenovanimi v skladu s 

členom 15, vzpostavi sočasno z začetkom 

uporabe te uredbe.  

 Izmenjava ali posredovanje osebnih 

podatkov na podlagi izvajanja tega 
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odstavka poteka v skladu s pravili o 

prenosu osebnih podatkov, določenimi v 

Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta (uredba o varstvu 

podatkov)1a. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka vi a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (via) informacije o postopku kreditnega 

točkovanja, ki se opravi za temeljno 

sredstvo pri listinjenju, ne glede na to, ali 

originator, če je kreditna institucija, za 

izračun kapitalskih zahtev za kreditno 

tveganje in časovnega razvoja nedonosnih 

kreditov, ki jih je sklenil, uporablja 

standardizirani pristop, pristop IRB ali 

napredni pristop IRB; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  287 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c – točka ii 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) podrobnostmi v zvezi značilnostmi 

izpostavljenosti, denarnimi tokovi, 

izboljšanjem kreditne kakovosti in 

likvidnostne podpore; 

(ii) podrobnostmi v zvezi z 

značilnostmi izpostavljenosti, denarnimi 

tokovi, izgubami po kaskadnem načelu, 

izboljšanjem kreditne kakovosti in 

likvidnostne podpore; 

Or. en 
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Predlog spremembe  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka e – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) četrtletna poročila investitorjem ali, 

v primeru ABCP, mesečna poročila 

investitorjem, ki vsebujejo: 

(e) četrtletna poročila investitorjem, ki 

vsebujejo: 

Or. it 

 

Predlog spremembe  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka e – točka i 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vse potrebne pomembne podatke o 

kreditni kakovosti in uspešnosti osnovnih 

izpostavljenosti; 

(i) vse potrebne pomembne podatke o 

kreditni kakovosti in uspešnosti osnovnih 

izpostavljenosti. V primeru ABCP so 

lahko to splošni podatki, predstavljeni po 

kategorijah sredstev; 

Or. en 

Predlog spremembe  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka e – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) podatke o denarnih tokovih iz 

naslova osnovnih izpostavljenosti in iz 

obveznosti iz listinjenja, razen za ABCP, 

ter informacije o aktivaciji sprožilcev, ki 

ima za posledico spremembe v vrstnem 

redu plačil ali zamenjavo nasprotne 

stranke; 

(ii) podatke o denarnih tokovih iz 

naslova osnovnih izpostavljenosti in iz 

obveznosti iz listinjenja ter informacije o 

aktivaciji sprožilcev, ki ima za posledico 

spremembe v vrstnem redu plačil ali 

zamenjavo nasprotne stranke; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  291 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka e – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) informacije o tveganju, zadržanem 

v skladu s členom 4, in informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z odstavkom 3; 

(iii) informacije o zadržanem tveganju, 

vključno s tem, kdo in kako ga zadržuje, v 

skladu: 

 – s členom 4 v primeru listinjenja, 

izdanega na datum začetka veljavnosti te 

uredbe ali pozneje, ali listinjenja, za 

katerega se uporablja ta uredba v skladu s 

členom 28(4a); ali 

 – s katerimi koli veljavnimi 

zahtevami iz člena 28(4b) v primeru 

listinjenja, izdanega pred datumom 

začetka veljavnosti te uredbe; 

Or. en 

Obrazložitev 

To je skladno s splošnim namenom, da se v prehodnih določbah z zvezi z zadržanjem tveganja 

zagotovi uporaba predhodnih pravil. 

 

Predlog spremembe  292 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka e – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) podatke o investitorjih v 

listinjenju, vključno z državo njihovega 

sedeža in sektorjem, in njihovem zadnjem 

dejanskem lastniku, obsegu naložbe in o 
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tem, na katero tranšo listinjenja se 

nanaša; 

Or. en 

Predlog spremembe  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka v – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Informacije iz pododstavkov (a) in (e) se 

dajo na razpolago v istem trenutku vsako 

četrtletje, najpozneje mesec dni po roku 

zapadlosti plačila obresti. V zvezi z 

listinjenji ABCP se informacije iz 

pododstavkov (a) in (e) dajo na razpolago 

v istem trenutku vsak mesec, najpozneje 

mesec dni po roku zapadlosti plačila 

obresti. 

Informacije iz pododstavkov (a) in (e) se 

dajo na razpolago v istem trenutku vsako 

četrtletje, najpozneje mesec dni po roku 

zapadlosti plačila obresti. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  294 

Michael Theurer 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka v – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Informacije iz pododstavkov (f) in (g) je 

treba dati na razpolago nemudoma. 

Informacije iz pododstavkov (f) in (g) je 

treba dati na razpolago nemudoma. 

 Originator, sponzor in SSPE listinjenja 

pri izpolnjevanju določb tega odstavka 

upoštevajo nacionalno zakonodajo in 

zakonodajo Unije, ki ureja varstvo 

zaupnosti informacij in obdelavo osebnih 

podatkov, da bi se izognili morebitnim 

kršitvam te zakonodaje in obveznosti glede 

zaupnosti v odnosu do stranke, prvotnega 

kreditodajalca ali zaupnosti informacij o 

dolžniku, razen če so takšne zaupne 

informacije anonimizirane ali združene. 
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Zlasti v zvezi z informacijami iz točke (b) 

lahko originator, sponzor ali SSPE 

predložijo povzetek zadevne 

dokumentacije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Jasno bi moralo biti navedeno, da morajo banke upoštevati nacionalno zakonodajo in 

zakonodajo Unije, ki ureja varstvo zaupnosti virov informacij in osebnih podatkov. Poleg tega 

se lahko zaupni podatki o strankah, prvotnih kreditodajalcih ali dolžniki razkrijejo le, če so 

anonimizirani in združeni. 

 

Predlog spremembe  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka v – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Originatorji in sponzorji morajo 

upoštevati določbe tega člena v obsegu, ki 

ga dovoljuje zadevna nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije, ki ureja 

obdelavo osebnih podatkov in zaupnost 

informacij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Jasno bi moralo biti navedeno, da originatorji in sponzorji zahtev te uredbe glede 

preglednosti ne bi smeli izpolnjevati v večjem obsegu, kot ga določa zadevna zakonodaja o 

varstvu podatkov. 

 

Predlog spremembe  296 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pri javnih listinjenjih se dajo na 

voljo javnosti naslednje informacije: 

 (a) informacije o osnovnih 

izpostavljenostih v listinjenju vsako 

četrtletje; 

 (b) kjer je primerno, naslednji 

dokumenti, vključno s podrobnim opisom 

vrstnega reda plačil listinjenja: 

 (i) končna ponudbena dokumentacija 

ali prospekt skupaj z dokumenti o 

zaključku posla, razen pravnih mnenj; 

 (ii) pri tradicionalnem listinjenju 

pogodba o prodaji sredstva, pogodba o 

odstopu, novaciji ali prenosu in vse 

ustrezne izjave o zaupanju; 

 (iii) dogovori o izvedenih finančnih 

instrumentih in jamstvih ter vsi ustrezni 

dokumenti o dogovorih o zavarovanju s 

premoženjem, če izpostavljenosti, ki se 

listinijo, ostanejo izpostavljenosti 

originatorja; 

 (iv) pogodbe o servisiranju, 

nadomestnem servisiranju, upravljanju in 

upravljanju denarja; 

 (v) skrbniška pogodba, pogodbe o 

zavarovanju, zastopstvu, bančnem 

računu, zajamčenih vlogah, pogodba o 

vključenih pogojih ali okvirna pogodba o 

centralnem skladu ali okvirna pogodba o 

opredelitvah ali pravna dokumentacija 

enakovredne pravne veljavnosti; 

 (vi) vsi ustrezni dogovori med upniki, 

dokumentacija o izvedenih finančnih 

instrumentih, pogodbe o podrejenih 

kreditih, pogodbe o kreditih za ustanovitev 

podjetja in pogodbe o likvidnostnih 

kreditih; 

 (vii) vsa druga osnovna dokumentacija, 

nujno potrebna za razumevanje posla; 
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 (c) kadar prospekt ni pripravljen v 

skladu z Direktivo 2003/71/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta[1], 

povzetek posla ali pregled glavnih 

značilnosti listinjenja, po potrebi vključno 

s: 

 (i) podrobnostmi v zvezi s strukturo 

posla; 

 (ii) podrobnostmi v zvezi značilnostmi 

izpostavljenosti, denarnimi tokovi, 

izboljšanjem kreditne kakovosti in 

likvidnostne podpore; 

 (iii) podrobnostmi v zvezi z 

glasovalnimi pravicami imetnikov pozicije 

v listinjenju in njihovim razmerjem do 

drugih zavarovanih upnikov; 

 (iv) seznamom vseh sprožilcev in 

dogodkov, navedenih v dokumentih, ki so 

predloženi v skladu s točko (b) in bi lahko 

pomembno vplivali na uspešnost 

instrumenta listinjenja; 

 (v) diagrami strukture, ki vsebujejo 

pregled posla, denarnih tokov in lastniške 

strukture; 

 (d) v primeru listinjenj STS, uradno 

obvestilo o STS iz člena 14(1) te uredbe; 

 (e) četrtletna poročila investitorjem, ki 

vsebujejo: 

 (i) vse potrebne pomembne podatke o 

kreditni kakovosti in uspešnosti osnovnih 

izpostavljenosti; 

 (ii) podatke o denarnih tokovih iz 

naslova osnovnih izpostavljenosti in iz 

obveznosti iz listinjenja ter informacije o 

aktivaciji sprožilcev, ki ima za posledico 

spremembe v vrstnem redu plačil ali 

zamenjavo nasprotne stranke; 

 (iii) informacije o tveganju, zadržanem 

v skladu s členom 4, in informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z odstavkom 3; 

 (f) kjer je primerno, informacije v 

skladu s členom 17 Uredbe (EU) 

št. 596/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta[2] o trgovanju z notranjimi 
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informacijami in tržni manipulaciji; 

 (g) če se pododstavek (f) ne uporablja, 

pomembni dogodki, kot so: 

 (i) pomembna kršitev obveznosti iz 

dokumentov, predloženih v skladu s točko 

(b), vključno s pravnim sredstvom, 

opustitvijo ali privoljenjem, predloženim 

pozneje v zvezi s tako kršitvijo; 

 (ii) sprememba strukturnih lastnosti, 

ki lahko pomembno vpliva na uspešnost 

listinjenja; 

 (iii) pomembna sprememba značilnosti 

tveganja listinjenja ali osnovnih 

izpostavljenosti; 

 (iv) v primeru listinjenj STS, če 

listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS 

ali če so pristojni organi sprejeli popravne 

ali upravne ukrepe; 

 (v) kakršna koli bistvena sprememba v 

dokumentaciji posla. 

 [1] Direktiva 2003/71/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

4. novembra 2003 o prospektu, ki se 

objavi ob javni ponudbi ali sprejemu 

vrednostnih papirjev v trgovanje in o 

spremembi Direktive 2001/34/ES (UL 

L 345, 31.12.2003, str. 64). 

 [2] Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 

o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter 

razveljavitvi Direktive 2003/6/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

direktiv Komisije 2003/124/ES, 

2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 

12.6.2014, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Originator, sponzor in SSPE 

listinjenja izpolnjuje to določbo le v 

obsegu, ki ga dovoljuje nacionalna 

zakonodaja in zakonodaja Unije, ki ureja 

varstvo zaupnosti informacij in obdelavo 

osebnih podatkov ter načela bančne 

tajnosti, da bi se izognili morebitnim 

kršitvam te zakonodaje in obveznosti glede 

zaupnosti v odnosu do stranke, prvotnega 

kreditodajalca ali zaupnosti v zvezi z 

informacijami o stranki, prvotnem 

kreditodajalcu ali dolžniku, razen če so 

takšne zaupne informacije anonimizirane 

ali združene. Zlasti v zvezi z informacijami 

iz točke (b) lahko originator, sponzor in 

SSPE predložijo povzetek zadevne 

dokumentacije. Pristojni organi iz 

člena 15 lahko zahtevajo takšne zaupne 

informacije zaradi izpolnjevanja 

obveznosti iz te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  298 

Neena Gill 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Originator, sponzor in SSPE v 

listninjenju izmed sebe določijo subjekt, ki 

bo izpolnjeval zahteve glede informiranja v 

skladu z odstavkom 1. Originator, sponzor 

in SSPE zagotovijo, da so informacije 

imetniku pozicije v listinjenju in 

pristojnim organom na voljo brezplačno, 

pravočasno in na jasen način. Subjekt, 

določen za izpolnjevanje zahtev iz 

odstavka 1, omogoči dostop do podatkov 

prek spletnega mesta, na katerem: 

2. Originator, sponzor in SSPE v 

listinjenju izmed sebe določijo subjekt, ki 

bo izpolnjeval zahteve glede informiranja v 

skladu z odstavkom 1 in odstavkom 1a. 

Originator, sponzor in SSPE zagotovijo, da 

se informacije evropskemu odložišču za 

listinjenje in pristojnemu organu 

sporočijo brezplačno, pravočasno in na 

jasen način. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Originator, sponzor in SSPE v 

listninjenju izmed sebe določijo subjekt, ki 

bo izpolnjeval zahteve glede informiranja v 

skladu z odstavkom 1. Originator, sponzor 

in SSPE zagotovijo, da so informacije 

imetniku pozicije v listinjenju in pristojnim 

organom na voljo brezplačno, pravočasno 

in na jasen način. Subjekt, določen za 

izpolnjevanje zahtev iz odstavka 1, 

omogoči dostop do podatkov prek 

spletnega mesta, na katerem: 

2. Originator in sponzor v listinjenju 

izmed sebe določita subjekt, ki bo 

izpolnjeval zahteve glede informiranja v 

skladu z odstavkom 1. Originator in 

sponzor zagotovita, da so informacije 

imetniku pozicije v listinjenju in pristojnim 

organom na voljo brezplačno, pravočasno 

in na jasen način. Subjekt, določen za 

izpolnjevanje zahtev iz odstavka 1, 

omogoči dostop do podatkov prek 

spletnega mesta, na katerem: 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti SSPE so običajno omejene na prenos denarnega toka, ki ga ustvari finančno 

premoženje, na imetnike lastniškega kapitala in dolga. SSPE ne vpliva na ureditev ali 

upravljanje samega listinjenja ali na uspešnost temeljnih sredstev niti ni neodvisno seznanjen 
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z uspešnostjo teh sredstev. 

Predlog spremembe  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. ESMA v tesnem sodelovanju z 

EBA in EIOPA pripravi osnutek 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

določajo: 

3. Evropska centralna banka (ECB) 

se prepriča in preverja, da ESMA v 

tesnem sodelovanju z EBA in EIOPA 

pripravi osnutek regulativnih tehničnih 

standardov, ki določajo: 

Or. it 

 

 

Predlog spremembe  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije, ki jih morajo 

zagotoviti originator, sponzor in SSPE, da 

bi izpolnili svoje obveznosti iz 

odstavka 1(a) in (d), ter format teh 

informacij s standardiziranimi predlogami; 

(a) informacije, ki jih zagotovijo 

originator, sponzor in SSPE, da bi izpolnili 

svoje obveznosti iz točk (a) in (e) odstavka 

1, ter format teh informacij s 

standardiziranimi predlogami, pri čemer se 

upošteva koristnost informacij za 

imetnika pozicije v listinjenju, ali je 

pozicija v listinjenju kratkoročne narave, 

v primeru poslov ABCP pa, ali jo sponzor 

v celoti podpira; 

Or. en 

Obrazložitev 

ESMA, EBA in EIOPA morajo pri pripravi regulativnega tehničnega standarda upoštevati 

koristnost teh informacij za imetnika pozicije v listinjenju, v primeru poslov ABCP pa, ali 

sponzor to pozicijo v listinjenju v celoti podpira. 
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Predlog spremembe  302 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije, ki jih morajo 

zagotoviti originator, sponzor in SSPE, da 

bi izpolnili svoje obveznosti iz odstavka 

1(a) in (d) ter format teh informacij s 

standardiziranimi predlogami; 

(a) informacije, ki jih mora zagotoviti 

originator, sponzor ali SSPE, da bi izpolnil 

svoje obveznosti iz odstavka 1(a) in (d), ter 

format teh informacij s standardiziranimi 

predlogami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije, ki jih morajo 

zagotoviti originator, sponzor in SSPE, da 

bi izpolnili svoje obveznosti iz odstavka 

1(a) in (d) ter format teh informacij s 

standardiziranimi predlogami; 

(a) informacije, ki jih morata 

zagotoviti originator in sponzor, da bi 

izpolnila svoje obveznosti iz odstavka 1(a) 

in (d), ter format teh informacij s 

standardiziranimi predlogami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti SSPE so običajno omejene na prenos denarnega toka, ki ga ustvari finančno 

premoženje, na imetnike lastniškega kapitala in dolga. SSPE ne vpliva na ureditev ali 

upravljanje samega listinjenja ali na uspešnost temeljnih sredstev niti ni neodvisno seznanjen 

z uspešnostjo teh sredstev. 

 

Predlog spremembe  304 

Neena Gill 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zahteve, ki jih mora izpolniti 

spletno mesto iz odstavka 2, na katerem se 
imetnikom pozicij v listninjenju omogoči 

dostop do informacij, zlasti glede: 

(b) minimalne zahteve glede 

komunikacijskih storitev ter zajetja in 

objavljanja podatkov, ki jih mora 

izpolnjevati evropsko odložišče za 

listinjenje iz odstavkov 1 in 2 za podporo 
imetnikom pozicij v listinjenju, zlasti 

glede zagotavljanja enostavnega dostopa 

do podatkov in informacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Originatorji, sponzorji in prvotni 

kreditodajalci za izpostavljenosti, ki se 

listinijo, uporabljajo ista zanesljiva in 

jasno opredeljena merila za odobritev 

kreditov, kot jih uporabljajo za 

nelistinjene izpostavljenosti. Za ta namen 

uporabljajo enake natančno opredeljene 

postopke za odobritev ter, kadar je to 

ustrezno, za spreminjanje, obnavljanje in 

refinanciranje kreditov. Osnovne 

izpostavljenosti se izvedejo v skladu z 

načeli preudarnih in skrbnih meril za 

odobritev kreditov, kot določa člen 79 

Direktive 2013/36/EU. Zahteva iz tretjega 

stavka se lahko izpolni z notranjim 

postopkom bonitetnega ocenjevanja ali 

točkovanja, ki ga originator uporablja za 

podporo postopku odobritve kreditov in se 

redno vrednoti. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ustaljena praksa je, da originatorji kreditno sposobnost strank ali kreditno kakovost pogodb 

v poslovanju s fizičnimi osebami ocenijo z notranjimi postopki bonitetnega ocenjevanja in 

točkovanja. Preudarna in skrbna merila za odobritev kreditov pri listinjenju izpostavljenosti 

se zahtevajo že v členu 243(2)(a) CRR-D. Če naj bi ta merila veljala za vsa listinjenja ne 

glede na njihov status STS, bi bilo treba člen 5a uskladiti z besedilom v CRR-D. To bi olajšalo 

razlago in hkrati prispevalo k zmanjšanju pravne negotovosti. 

 

Predlog spremembe  306 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Enakovrednost tretjih držav 

 Za namene te uredbe se šteje, da je 

obveznost, po kateri morajo originatorji 

ali prvotni kreditodajalci, ustanovljeni v 

tretji državi, upoštevati člena 3 in 4, 

izpolnjena, če ti originatorji ali prvotni 

kreditodajalci upoštevajo pravni okvir, ki 

se uporablja za listinjenje v tej tretji 

državi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi lahko investitorji še naprej kupovali listinjenja zunaj EU, bi morala veljati splošna 

obveznost zagotavljanja informacij o listinjenju brez posebne zahteve po uporabi formata, ki 

ga predpisuje EU. Listinjenje zunaj EU bi moral institucionalni investitor oceniti, pri čemer 

naj bi se tako pri listinjenih instrumentih v EU kot tudi listinjenih instrumentih zunaj EU 

dosegli enaki rezultati glede standardov zaščite investitorjev. 

 

Predlog spremembe  307 

Burkhard Balz 
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Predlog uredbe 

Člen 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Merila za odobritev kreditov 

 1. Originatorji, sponzorji in prvotni 

kreditodajalci za izpostavljenosti, ki se 

listinijo, uporabljajo ista zanesljiva in 

jasno opredeljena merila za odobritev 

kreditov, kot jih uporabljajo za 

nelistinjene izpostavljenosti. Za ta namen 

uporabljajo enake natančno opredeljene 

postopke za odobritev ter, kadar je to 

ustrezno, za spreminjanje, obnavljanje in 

refinanciranje kreditov. Originatorji, 

sponzorji in prvotni kreditodajalci 

vzpostavijo učinkovite sisteme za uporabo 

teh meril in postopkov, da bi zagotovili, da 

se krediti odobrijo na podlagi temeljite 

ocene kreditne sposobnosti dolžnika, pri 

čemer se ustrezno upoštevajo dejavniki, ki 

so pomembni za preverjanje verjetnosti, 

da bo dolžnik izpolnil obveznosti, ki 

izhajajo iz kreditne pogodbe. 

 2. Kadar originator za lastni račun 

odkupi izpostavljenosti tretje strani, nato 

pa jih olistini, pri tem preveri, da subjekt, 

ki je neposredno ali posredno sodeloval 

pri izvorni pogodbi, s katero so nastale 

obveznosti ali pogojne obveznosti, ki se 

listinijo, izpolnjuje zahteve iz prvega 

odstavka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 



 

AM\1101631SL.doc 131/137 PE587.495v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 5 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5b 

 Merila za odobritev kreditov 

 1. Originatorji in prvotni 

kreditodajalci za izpostavljenosti, ki se 

listinijo, uporabljajo ista zanesljiva in 

jasno opredeljena merila za odobritev 

kreditov, kot jih uporabljajo za 

nelistinjene izpostavljenosti. Za ta namen 

uporabljajo enake natančno opredeljene 

postopke za odobritev ter, kadar je to 

ustrezno, za spreminjanje, obnavljanje in 

refinanciranje kreditov. Originatorji in 

prvotni kreditodajalci vzpostavijo 

učinkovite sisteme za uporabo teh meril in 

postopkov, da bi zagotovili, da se krediti 

odobrijo na podlagi temeljite ocene 

kreditne sposobnosti dolžnika, pri čemer 

se ustrezno upoštevajo dejavniki, ki so 

pomembni za preverjanje verjetnosti, da 

bo dolžnik izpolnil obveznosti, ki izhajajo 

iz kreditne pogodbe. 

 2. Kadar originator za lastni račun 

odkupi izpostavljenosti tretje strani, nato 

pa jih olistini, pri tem preveri, da subjekt, 

ki je neposredno ali posredno sodeloval 

pri izvorni pogodbi, s katero so nastale 

obveznosti ali pogojne obveznosti, ki se 

listinijo, izpolnjuje zahteve iz prvega 

odstavka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Novi člen naj bi prispeval k izboljšanju kakovosti listinjenj in nadzora. 

 

Predlog spremembe  309 

Jakob von Weizsäcker 
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Predlog uredbe 

Člen 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Prepoved relistinjenja 

 Osnovne izpostavljenosti, ki se 

uporabljajo pri listinjenju, ne zajemajo 

listinjenj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originatorji, sponzorji in SSPE za svoje 

listinjenje uporabljajo oznako „STS“ ali 

oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz oddelka 

1 ali 2 te uredbe in so o tem uradno 

obvestili ESMA skladu s členom 14(1). 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE za 

svoje listinjenje uporabljajo oznako „STS“ 

ali oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz 

oddelka 1 ali 2 te uredbe in so o tem 

uradno obvestili ESMA v skladu s 

členom 14(1), skrbnik SSPE pa je: 

 a. pravna oseba, ustanovljena v 

državi članici EU, 

 b. neodvisen od sponzorja in 

originatorja ali je vzpostavil organizacijo 

in postopke za preprečevanje navzkrižij 

interesov in neprimernega vplivanja na 

sponzorja in originatorja, 

 c. pooblaščen s strani pristojnega 

organa, ki presodi, ali je skrbnik zlasti 

glede virov ter strokovnega znanja in 

izkušenj usposobljen za izvajanje nalog iz 

odstavka 2, ter 

 d. odgovoren za upravljanje SSPE in 

izvaja kontrole iz odstavka 2. 

 2. Skrbnik SSPE v imenu 
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investitorjev: 

 a. pred izdajo vrednostnih papirjev, 

ki izhajajo iz listinjenja, neodvisno preveri 

vzorec osnovnih izpostavljenosti, vključno 

s tem, ali so razkriti podatki v zvezi z 

osnovnimi izpostavljenostmi točni, ob 

stopnji zaupanja 95 %; 

 b. med strukturiranjem subjekta in 

redno preverja primernost sredstev; 

 c. spremlja kreditno kakovost in 

vrednost osnovnih izpostavljenosti ter, 

kadar je primerno, opozori na njuno 

poslabšanje do vnaprej določenega praga 

ali pod ta prag; 

 d. redno preverja denarne tokove iz 

sredstev in izplačevanje naložb po 

kaskadnem načelu; 

 e. sprejme vse razumne ukrepe za 

preprečitev nasprotij interesov, če pa se 

jim ni mogoče izogniti, za to, da se ta 

nasprotja ugotovijo, obvladujejo in 

spremljajo, in da se po potrebi razkrijejo z 

namenom, da ne bi negativno vplivala na 

interese investitorjev; 

 f. upravlja tveganja, vključno z 

operativnimi tveganji, če niso izrecno 

predvidena v dokumentaciji subjekta (na 

primer zamenjava akterja strukture) ali 

povezana s spreminjajočim se tveganjem 

temeljnih sredstev; ter 

 g. preveri, da listinjenje izpolnjuje 

vse zahteve iz oddelka 1 ali 2 tega 

poglavja te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Sander Loones 
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Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originatorji, sponzorji in SSPE za svoje 

listinjenje uporabljajo oznako „STS“ ali 

oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz 

oddelka 1 ali 2 te uredbe in so o tem 

uradno obvestili ESMA skladu s 

členom 14(1). 

Originatorji, sponzorji in SSPE lahko za 

svoje listinjenje uporabljajo oznako „STS“ 

oziroma „enostavno, pregledno in 

standardizirano“ ali oznako, ki se 

neposredno ali posredno sklicuje na te 

izraze, samo, če: 

 (a) listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz 

oddelka 1 ali 2 tega poglavja in so o tem 

uradno obvestili organ ESMA v skladu s 

členom 14(1); ter 

 (b) je ustrezno listinjenje vključeno v 

seznam iz člena 14(4). 

 Kadar so izpolnjeni pogoji iz točk (a) in 

(b), se listinjenje šteje za STS. 

 Originator, sponzor in SSPE, vključeni v 

listinjenje, ki se šteje za STS, imajo sedež 

v Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originatorji, sponzorji in SSPE za svoje 

listinjenje uporabljajo oznako „STS“ ali 

oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz oddelka 

1 ali 2 te uredbe in so o tem uradno 

obvestili ESMA skladu s členom 14(1). 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE za 

svoje listinjenje uporabljajo oznako „STS“ 

ali oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz oddelka 

1 ali 2 te uredbe in so o tem uradno 

obvestili ESMA v skladu s členom 14(1), 

skladnost z navedenimi zahtevami pa je 

ocenila tretja oseba, ki jo pooblasti organ 

ESMA. 
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 2. Organ ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

določajo pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

tretja oseba, da je lahko pooblaščena za 

ocenjevanje meril, določenih v členih 7 do 

10 ali členih 11 do 13. Organ ESMA te 

osnutke regulativnih tehničnih 

standardov Komisiji predloži do 6 mesecev 

po začetku veljavnosti te uredbe. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Originatorji, sponzorji in SSPE za svoje 

listinjenje uporabljajo oznako „STS“ ali 

oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, samo, če njihovo 

listinjenje izpolnjuje vse zahteve iz oddelka 

1 ali 2 te uredbe in so o tem uradno 

obvestili ESMA skladu s členom 14(1). 

Originatorji in sponzorji za svoje listinjenje 

uporabljajo oznako „STS“ ali oznako, ki se 

neposredno ali posredno sklicuje na te 

izraze, samo, če njihovo listinjenje 

izpolnjuje vse zahteve iz oddelka 1 ali 2 te 

uredbe in so o tem uradno obvestili ESMA 

skladu s členom 14(1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti SSPE so običajno omejene na prenos denarnega toka, ki ga ustvari finančno 

premoženje, na imetnike lastniškega kapitala in dolga. SSPE ne vpliva na ureditev ali 

upravljanje samega listinjenja ali na uspešnost temeljnih sredstev niti ni neodvisno seznanjen 

z uspešnostjo teh sredstev. 
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Predlog spremembe  314 

Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Družba za upravljanje, ki jo 

pooblasti pristojni organ njene matične 

države članice, izvaja naslednje naloge za 

SSPE z oznako „STS“: 

 (a) obvladovanje tveganj SSPE; 

 (b) preverjanje skladnosti s SPS; 

 (c) obvladovanje navzkrižij interesov; 

 (d) izvajanje administrativnih nalog; 

pravne in računovodske storitve za SPPE; 

poizvedbe strank; vrednotenje in 

oblikovanje cen. spremljanje usklajenosti 

z zakonodajo; razdelitev prihodka 

(izplačilo po kaskadnem načelu); 

sklepanje pogodb; preverjanje primernosti 

sredstev; vodenje evidence. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Brez poseganja v druge splošne 

pogoje za zahtevo za izdajo dovoljenja, ki 

so predpisani z nacionalno zakonodajo, 

pristojni organi družbi za upravljanje ne 

smejo izdati dovoljenja, razen če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) osebe, ki dejansko vodijo posle 

družbe za upravljanje, nimajo dovolj 

dobrega ugleda in zadostnih izkušenj; 

 (b) zahtevi za izdajo dovoljenja je 
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priložen program dejavnosti, ki prikazuje 

najmanj organizacijsko strukturo družbe 

za upravljanje ter 

 (c) glavna uprava in statutarni sedež 

družbe za upravljanje sta v isti državi 

članici. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Organ ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

določajo vlogo družbe za upravljanje in 

pogoje za izdajo dovoljenja družbi za 

upravljanje. Organ ESMA te osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

Komisiji predloži do ... [6 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe]. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

 


