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PR_COD_1consamCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram 
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0283),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-
0208/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 września 2020 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 
października 2020 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0213/2020),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2020/0156(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram 
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię 

COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 września 2020 r.3,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 

października 2020 r.4,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i 
kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
3 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
4 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pandemia COVID-19 ma poważny wpływ na obywateli, przedsiębiorstwa, systemy 

opieki zdrowotnej i gospodarki państw członkowskich. W swoim komunikacie do 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27 marca 2020 r. pt. 

„Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 

Komisja podkreśliła, że w nadchodzących miesiącach utrzymanie płynności i dostęp 

do finansowania nadal będzie wyzwaniem. W związku z tym kluczowe znaczenie ma 

wspieranie procesu odbudowy po poważnym wstrząsie gospodarczym 

spowodowanym pandemią COVID-19 przez wprowadzanie ukierunkowanych zmian 

w istniejących przepisach finansowych. Ten pakiet środków przyjmuje się pod nazwą 

„pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych”.

(2) Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne („instytucje”) będą odgrywać kluczową 

rolę w procesie reanimacji gospodarki. Jednocześnie pogarszająca się sytuacja 

gospodarcza może wywrzeć na nie wpływ. Właściwe organy udzieliły instytucjom 

tymczasowej pomocy w zakresie kapitału i płynności oraz pod względem 

operacyjnym, tak by zapewnić, by mimo coraz trudniejszej sytuacji mogły one 

w dalszym ciągu pełnić przypisaną im rolę w finansowaniu gospodarki realnej. W tym 

samym celu Parlament Europejski i Rada przyjęły już pewne ukierunkowane 

dostosowania do rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odpowiedzi na 

kryzys związany z COVID-19.

(3) Sekurytyzacje są ważnym elementem dobrze funkcjonujących rynków finansowych, 

ponieważ przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł finansowania instytucji i 

uwalniania kapitału regulacyjnego, który może zostać przesunięty w celu wsparcia 

dalszej akcji kredytowej. Ponadto sekurytyzacje zapewniają instytucjom i innym 

uczestnikom rynku dodatkowe możliwości inwestycyjne, umożliwiając w ten sposób 

dywersyfikację portfela oraz ułatwiając przepływ finansowania do przedsiębiorstw i 

osób fizycznych zarówno w państwach członkowskich, jak i w wymiarze 

transgranicznym w całej Unii.

(4) Ważne jest wzmocnienie zdolności instytucji do zapewnienia niezbędnego przepływu 

środków finansowych do gospodarki realnej po wybuchu pandemii COVID-19, przy 
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jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń ostrożnościowych w celu 

zachowania stabilności finansowej. Ukierunkowane zmiany rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 w odniesieniu do ram sekurytyzacji powinny przyczynić się do osiągnięcia 

tych celów i wzmocnić spójność i komplementarność tych ram z rozmaitymi środkami 

przyjmowanymi na szczeblu unijnym i krajowym w celu walki z pandemią COVID-

19.

(5) Ostatnie elementy ram pakietu Bazylea III opublikowane w dniu 7 grudnia 2017 r. 

nakładają w przypadku ekspozycji sekurytyzacyjnych minimalny wymóg w zakresie 

ratingu kredytowego jedynie na ograniczoną grupę dostawców ochrony, mianowicie 

na podmioty niebędące podmiotami państwowymi, podmiotami sektora publicznego, 

instytucjami ani innymi instytucjami finansowymi regulowanymi ostrożnościowo. 

Należy zatem zmienić art. 249 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w celu 

dostosowania go do ram pakietu Bazylea III, aby wzmocnić skuteczność krajowych 

publicznych programów gwarancji we wspieraniu strategii instytucji w zakresie 

sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych w następstwie pandemii COVID-19. W 

celu zachowania spójności z ramami pakietu Bazylea III od nieuregulowanego 

dostawcy ochrony kredytowej nierzeczywistej wymaga się, aby w momencie 

rozpoczęcia działalności posiadał stopień jakości kredytowej 2, a następnie stopień 

jakości kredytowej 3.

(6) Obecne ramy ostrożnościowe Unii w zakresie sekurytyzacji opracowano na podstawie 

najbardziej powszechnych cech typowych transakcji sekurytyzacyjnych, tj. kredytów 

niezagrożonych. W swojej opinii w sprawie regulacyjnego traktowania sekurytyzacji 

ekspozycji nieobsługiwanych5 z dnia 23 października 2019 r. Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego (EUNB) wskazał, że obecne ramy ostrożnościowe dotyczące 

sekurytyzacji określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, stosowane w odniesieniu 

do sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, prowadzą do nieproporcjonalnych 

wymogów kapitałowych, ponieważ metoda sekurytyzacji oparta na ratingach 

wewnętrznych i standardowa metoda sekurytyzacji nie są spójne ze szczególnymi 

czynnikami ryzyka ekspozycji nieobsługiwanych. Należy zatem wprowadzić 

szczególny sposób traktowania sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, posiłkując 

5 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/npls
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się opinią EUNB i z należytym uwzględnieniem unijnej specyfiki rynku sekurytyzacji 

ekspozycji nieobsługiwanych oraz rynku ekspozycji nieobsługiwanych, jak również 

zmian w normach międzynarodowych dotyczących ekspozycji wobec sekurytyzacji 

ekspozycji nieobsługiwanych. Aby umożliwić należytą ocenę odpowiedniego 

standardu bazylejskiego po jego opublikowaniu, należy upoważnić Komisję do 

przeglądu ostrożnościowego traktowania sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych.

(6a) Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek ekspozycji nieobsługiwanych 

wzrośnie i zmieni się dość znacząco w wyniku kryzysu związanego z COVID-19, 

uznaje się za właściwe dalsze ścisłe monitorowanie rynku sekurytyzacji ekspozycji 

nieobsługiwanych oraz ponowną ocenę ram w świetle potencjalnie większej puli 

danych. W związku z tym do art. 519aa należy włączyć upoważnienie dla EUNB do 

monitorowania rynku sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych oraz do 

przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Komisji sprawozdania w sprawie 

możliwości dokonania przeglądu sposobu ujmowania w kapitale regulacyjnym 

sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, w szczególności z uwzględnieniem stanu 

rynku sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych oraz ogólnie rynku ekspozycji 

nieobsługiwanych, po wystąpieniu kryzysu związanego z COVID-19.

(7) Jak zauważył EUNB w swoim sprawozdaniu w sprawie ram STS dla sekurytyzacji 

syntetycznej z dnia 6 maja 2020 r., konieczne jest wprowadzenie specjalnych ram dla 

prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji bilansowej (STS). Ze względu na 

niższe ryzyko agencyjne i ryzyko modelowania sekurytyzacji bilansowej STS 

w porównaniu z bilansową sekurytyzacją syntetyczną niekwalifikującą się jako STS, 

należy wprowadzić kalibrację uwzględniającą ryzyko dopasowania w przypadku 

sekurytyzacji bilansowych STS, zgodnie z zaleceniami EUNB przedstawionymi 

w jego sprawozdaniu opartym na obecnym preferencyjnym traktowaniu 

regulacyjnym uprzywilejowanych transz portfeli MŚP. Większe wykorzystanie 

sekurytyzacji bilansowej STS wspierane przez bardziej wrażliwe na ryzyko 

traktowanie transzy uprzywilejowanej takiej sekurytyzacji uwolni kapitał regulacyjny 

i ostatecznie jeszcze bardziej zwiększy zdolność udzielania pożyczek przez instytucje 

w sposób ostrożnościowy. Należy również zastosować zasadę praw nabytych w 

odniesieniu do pozostających pozycji uprzywilejowanych w bilansowej sekurytyzacji 
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syntetycznej, wobec których jednostki inicjujące zastosowały obecnie obowiązujący 

art. 270 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(7a) W kontekście odbudowy gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19 oraz w 

celu zachowania stabilności finansowej istotne jest, aby użytkownicy końcowi mogli 

skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem w celu ochrony solidności swoich 

bilansów. W sprawozdaniu końcowym Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków 

Kapitałowych stwierdzono, że nadmiernie ostrożna metoda standardowa dotycząca 

ryzyka kredytowego kontrahenta (metoda standardowa dotycząca CCR) może mieć 

szkodliwy wpływ na dostępność zabezpieczeń finansowych i ich koszt dla 

użytkowników końcowych. W związku z tym do dnia... [30 czerwca 2021 r.] Komisja 

powinna dokonać przeglądu stosowania metody standardowej dotyczącej CCR z 

należytym uwzględnieniem specyfiki europejskiego sektora bankowego i gospodarki 

europejskiej, równych warunków działania na szczeblu międzynarodowym oraz 

wszelkich zmian w standardach i na forach międzynarodowych.

(7b) W kontekście zbliżającego się wdrożenia ram Bazylea III Komisja powinna, w ścisłej 

współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), sporządzić do 

dnia... [31 grudnia 2021 r.] sprawozdanie w celu należytej oceny preferencyjnego 

traktowania regulacyjnego ekspozycji w formie jednostek uczestnictwa lub udziałów 

w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, których portfel bazowy składa się z 

obligacji skarbowych państw członkowskich strefy euro, których względna waga dla 

obligacji każdego państwa członkowskiego jest równa względnej wadze wkładu 

kapitałowego każdego państwa członkowskiego do Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC), z uwzględnieniem stanowiska Parlamentu Europejskiego na 

temat rozporządzenia w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych 

obligacjami skarbowymi, przyjętego w dniu 23 marca 2019 r.

▌

(9) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie maksymalizacja zdolności 

instytucji do udzielania kredytów oraz pokrywania strat związanych z pandemią 

COVID-19, przy jednoczesnym dalszym zapewnieniu stałej odporności tych 

instytucji, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na ich rozmiary i skutki możliwe jest ich lepsze 
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osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 575/2013.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

-1) w art. 242 dodaje się punkt w brzmieniu:

„(19a) »syntetyczna marża nadwyżkowa« oznacza syntetyczną marżę nadwyżkową 

zdefiniowaną w art. 2 pkt 28 rozporządzenia (UE) 2017/2402;”;

-1a) w art. 248 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„da) wartość ekspozycji syntetycznej marży nadwyżkowej obejmuje 

odpowiednio następujące pozycje:

(i) wszelkie przychody z tytułu sekurytyzowanych ekspozycji już 

ujętych przez instytucję inicjującą w jej rachunku zysków i strat 

zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości, 

które instytucja inicjująca wyznaczyła w umowie dla transakcji 

jako syntetyczną marżę nadwyżkową;

(ii) wszelkie syntetyczne marże nadwyżkowe wyznaczone w umowie 

przez instytucję inicjującą w poprzednich okresach, które są 

nadal dostępne do pokrycia strat;

(iii) wszelkie syntetyczne marże nadwyżkowe wyznaczone w umowie 

przez instytucję inicjującą na bieżący okres, które są nadal 

dostępne do pokrycia strat;

(iv) wszelkie syntetyczne marże nadwyżkowe wyznaczone w umowie 

przez instytucję inicjującą na przyszłe okresy.

Do celów akapitu pierwszego żadna kwota zapewniona jako 

zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej w związku 

z sekurytyzacją syntetyczną, która już podlega wymogowi dotyczącemu 

funduszy własnych zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, nie jest 

uwzględniana w wartości ekspozycji.”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
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„3a. EUNB opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w 

celu określenia, w jaki sposób instytucje inicjujące będą ustalały 

wartość ekspozycji, o której mowa w ust. 1 lit. da).

EUNB przedstawi Komisji te projekty regulacyjnych standardów 

technicznych do dnia … [sześć miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–

14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”;

1) art. 249 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu uznanym dostawcom 

ochrony kredytowej nierzeczywistej wymienionym w art. 201 ust. 1 lit. g) uznana 

ECAI nadaje ocenę kredytową, którą jest stopień jakości kredytowej 2 lub wyższy 

w momencie uznania ochrony kredytowej po raz pierwszy, a następnie stopień 

jakości kredytowej 3 lub wyższy.”;

1a) w art. 256 dodaje się akapit w brzmieniu:

„5a. Do celów obliczenia punktów inicjujących (A) i punktów kończących (D) 

sekurytyzacji syntetycznej instytucja inicjująca sekurytyzację traktuje wartość 

ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnej odpowiadającą syntetycznej 

marży nadwyżkowej, o której mowa w art. 248 lit. da), jako transzę 

i dostosowuje punkty inicjujące (A) i punkty kończące (D) pozostałych transz, 

które zatrzymuje, dodając tę wartość ekspozycji do salda należności puli 

ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji. Instytucje inne niż inicjująca 

nie dokonują tej korekty.”;

2) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 269a

Traktowanie sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych

1. Wagę ryzyka dla pozycji dotyczącej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych 

oblicza się zgodnie z art. 254, z zastrzeżeniem dolnego progu wynoszącego 

100 %.
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2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje przypisują następujące wagi ryzyka 

uprzywilejowanej transzy kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji 

ekspozycji nieobsługiwanych podlegającej dolnemu limitowi wagi ryzyka 

wynoszącemu 50 % i pułapowi wagi ryzyka wynoszącemu 100 %:

a) w przypadku gdy konieczne jest stosowanie metody SEC-IRBA lub 

SEC-SA zgodnie z art. 254, wagę ryzyka wynikającą odpowiednio z 

art. 259 lub art. 261;

b) w przypadku gdy konieczne jest stosowanie metody SEC-ERBA zgodnie 

z art. 254, wagę ryzyka wynikającą z art. 263.

3. Instytucje, które zgodnie z rozdziałem 3 niniejszego tytułu nie mają zezwolenia 

na stosowanie własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji w 

odniesieniu do ekspozycji z puli, nie mają zezwolenia na stosowanie metody 

SEC-IRBA do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla pozycji w 

ramach sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych.

4. Do celów art. 268 ust. 1 oczekiwane straty związane z pozycjami w 

kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych są 

uwzględniane po odliczeniu bezzwrotnego rabatu cenowego przy zakupie oraz, 

w stosownych przypadkach, wszelkich dodatkowych szczególnych korekt 

z tytułu ryzyka kredytowego.

4a. Do celów art. 267, jeżeli instytucja stosuje metodę IRB, oczekiwane straty i 

wartości ekspozycji związane z pozycjami w kwalifikującej się tradycyjnej 

sekurytyzacji nieobsługiwanej uwzględnia się po odliczeniu bezzwrotnego 

rabatu cenowego przy zakupie.

5. Do celów niniejszego artykułu niepodlegający odliczeniu rabat cenowy przy 

zakupie obliczany jest jako różnica między kwotą określoną w lit. a) a kwotą 

określoną w lit. b): 

a) kwota należności z tytułu ekspozycji bazowych sekurytyzacji ekspozycji 

nieobsługiwanych;

b) suma ceny sprzedaży transz lub, w stosownych przypadkach, części 

transz sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych sprzedanych 
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inwestorom zewnętrznym oraz wartości należności z tytułu transz lub, w 

stosownych przypadkach, części transz tej sekurytyzacji zachowanych 

przez jednostkę inicjującą.

W przypadku gdy rabat jest skonstruowany w taki sposób, że może być 

zwrócony w całości lub w części jednostce inicjującej, jest traktowany jako 

podlegający odliczeniu i nie jest liczony jako niepodlegający odliczeniu rabat 

cenowy przy zakupie do celów niniejszego artykułu.

5a. Na potrzeby niniejszego artykułu:

a) „sekurytyzacja ekspozycji nieobsługiwanych” oznacza sekurytyzację 

ekspozycji nieobsługiwanych zdefiniowaną w art. 2 pkt 24 

rozporządzenia (UE) 2017/2402;

b) „kwalifikująca się tradycyjna sekurytyzacja ekspozycji 

nieobsługiwanych” oznacza tradycyjną sekurytyzację ekspozycji 

nieobsługiwanych, w której przypadku ekspozycje bazowe zostały 

przeniesione do jednostki specjalnego przeznaczenia do celów 

sekurytyzacji, z niepodlegającym odliczeniu rabatem cenowym przy 

zakupie w wysokości co najmniej 50 % od pozostałego salda tych 

ekspozycji.”;

3) art. 270 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 270 

Stanowiska uprzywilejowane w sekurytyzacji bilansowej STS 

Instytucja inicjująca może obliczyć kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w 

odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnej w ramach sekurytyzacji bilansowej STS, 

o której mowa w art. 26a ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgodnie z art. 260, 

262 lub 264 niniejszego rozporządzenia, w zależności od przypadku, gdy w 

odniesieniu do tej pozycji spełnione są oba z wymienionych poniżej warunków:

a) sekurytyzacja spełnia wymagania określone w art. 243 ust. 2;

b) pozycja kwalifikuje się jako uprzywilejowana pozycja sekurytyzacyjna;
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ba) ryzyko kredytowe związane z pozycjami niezatrzymanymi przez instytucję 

inicjującą jest przenoszone poprzez gwarancję lub kontrgwarancję spełniając 

wymogi dotyczące ochrony kredytowej nierzeczywistej określone w rozdziale 

4 dla metody standardowej w odniesieniu do ryzyka kredytowego.”;

3a) w art. 430 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. Do celów ust. 1 lit. a), w przypadku gdy instytucje zgłaszają wymogi w zakresie 

funduszy własnych z tytułu sekurytyzacji, przekazywane przez nie informacje 

obejmują również wartość ekspozycji z tytułu sekurytyzacji nieobsługiwanych 

korzystających z podejścia określonego w art. 269a, wartość ekspozycji z tytułu 

sekurytyzacji syntetycznych, które z nich pochodzą, oraz podział aktywów bazowych 

tych sekurytyzacji syntetycznych według kategorii aktywów.”;

▌

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 494ba

Zasada praw nabytych dla pozycji sekurytyzacyjnych

W drodze odstępstwa od art. 270 instytucja inicjująca może obliczyć kwoty ekspozycji 

ważonych ryzykiem z tytułu sekurytyzacji zgodnie z art. 260, 262 lub 264, jeżeli 

spełnione są oba poniższe warunki:

a) sekurytyzacja została wyemitowana przed dniem... [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zmieniającego];

b) sekurytyzacja spełniała na dzień... [dzień przed datą wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zmieniającego] warunki określone w art. 270, 

mające zastosowanie w tym dniu.”;

4b) w art. 501c część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„EUNB, po konsultacji z ERRS, ocenia – na podstawie dostępnych danych i ustaleń 

działającej w ramach Komisji grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. 

zrównoważonego finansowania – czy uzasadnione by było specjalne ostrożnościowe 

traktowanie ekspozycji związanych z aktywami, włącznie z sekurytyzacjami, lub 
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działalnością w znaczącym stopniu powiązanymi z celami ochrony środowiska lub 

celami społecznymi. EUNB ocenia w szczególności:”; 

4c) w art. 519a dodaje się literę w brzmieniu:

„da) w jaki sposób można włączyć kryteria zrównoważenia środowiskowego do 

ram sekurytyzacji, w tym w odniesieniu do ekspozycji wobec sekurytyzacji 

ekspozycji nieobsługiwanych.”;

4d) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 519aa

Sekurytyzacje ekspozycji nieobsługiwanych

1. Do dnia... [31 grudnia 2020 r.] Komisja dokonuje przeglądu traktowania 

ostrożnościowego sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych zgodnie z art. 

269a w celu uwzględnienia zmian w normach międzynarodowych 

dotyczących ekspozycji wobec sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych i w 

stosownych przypadkach przedkłada wniosek ustawodawczy Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie.

2. EUNB monitoruje stosowanie art. 269a i ocenia sposób traktowania kapitału 

regulacyjnego sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, uwzględniając w 

szczególności stan rynku sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych oraz 

ogólnie rynku ekspozycji nieobsługiwanych, a także przedkłada Komisji 

sprawozdanie zawierające odnośne ustalenia do dnia... [12 miesięcy od daty 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

Na podstawie sprawozdania EUNB Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania art. 269a, w 

stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym, do dnia... [18 

miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego].”;

4e) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 519ba
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Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z bazowym portfelem obligacji 

skarbowych strefy euro

W kontekście zbliżającego się wdrożenia ram Bazylea III Komisja, w ścisłej 

współpracy z ERRS, sporządza do dnia... [31 grudnia 2021 r.] sprawozdanie w celu 

należytej oceny preferencyjnego traktowania regulacyjnego ekspozycji w formie 

jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego 

inwestowania, których portfel bazowy składa się z obligacji skarbowych państw 

członkowskich strefy euro, których względne wagi dla obligacji każdego państwa 

członkowskiego są równe względnej wadze wkładu kapitałowego każdego państwa 

członkowskiego do EBC, z uwzględnieniem stanowiska Parlamentu Europejskiego 

na temat rozporządzenia w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych 

obligacjami skarbowymi, przyjętego w dniu 23 marca 2019 r.”;

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący



RR\1217773PL.docx 19/20 PE658.799v02-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań 
ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Odniesienia COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi 27.7.2020

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON
14.9.2020

Sprawozdawcy
       Data powołania

Othmar Karas
7.9.2020

Data przyjęcia 10.11.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

36
23
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, 
Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino 
Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, 
Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, 
Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, 
Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, 
Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk 
Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia 
Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, 
Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, 
Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest 
Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, 
Marco Zanni, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Gerolf Annemans, Chris MacManus, Mick Wallace

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas 
głosowania końcowego

Dietmar Köster

Data złożenia 10.11.2020



PE658.799v02-00 20/20 RR\1217773PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo 

y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried 
Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș 
Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

23 -
ECR Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

GUE/NGL José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

ID Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D Aurore Lalucq

Verts/ALE Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest 
Urtasun

0 0

Objaśnienie używanych znaków
+ : za
- : przeciw

: wstrzymało się


