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Pozměňovací návrh  317 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – oddíl 1 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obecné požadavky na JTS sekuritizace Požadavky na JTS sekuritizace a udržitelné 

JTS sekuritizace 

  

  

Or. en 

Pozměňovací návrh  318 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky článků 8, 9 

a 10 tohoto nařízení, se považují za „JTS“ 

sekuritizace. 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky stanovené 

v článcích 7a, 8, 9 a 10 tohoto nařízení, se 

považují za „JTS“ sekuritizace. 

 ESMA vypracuje pokyny a doporučení 

týkající se harmonizovaného výkladu 

a uplatňování požadavků stanovených 

v těchto článcích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací Sekuritizace, které splňují požadavky 
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obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky článků 8, 9 

a 10 tohoto nařízení, se považují za „JTS“ 

sekuritizace. 

článků 8, 9 a 10 tohoto nařízení, se 

považují za „JTS“ sekuritizace. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky článků 8, 9 

a 10 tohoto nařízení, se považují za „JTS“ 

sekuritizace. 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky článku 7a 

nebo požadavky článků 8, 9 a 10 tohoto 

nařízení, se považují za „JTS“ sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace, s výjimkou sekuritizací 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy, které splňují požadavky článků 8, 9 

a 10 tohoto nařízení, se považují za „JTS“ 

sekuritizace. 

Sekuritizace, s výjimkou programů ABCP, 

transakcí ABCP a dalších soukromých 

sekuritizací, které splňují požadavky 

článků 8, 9 a 10 tohoto nařízení, se 

považují za „JTS“ sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě sekuritizací JTS uvedených 

v odstavci 1 mohou označení „JTS“ nebo 

„jednoduché, transparentní 

a standardizované“ nebo označení, které 

na tyto pojmy přímo nebo nepřímo 

odkazuje, používat sekuritizace zřízené 

před [date of entry into force of this 

Regulation], s výjimkou programů ABCP, 

transakcí ABCP a dalších soukromých 

sekuritizací, které splňují následující 

požadavky a pouze pokud jsou splněny 

veškeré požadavky čl. 8 odst. 1, 3, 4, 5, 6 

a 9, čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 3, a: 

 a) v případě, že transakční 

dokumentace umožňuje aktivní správu 

portfolia, budou požadavky stanovené 

v čl. 8 odst. 3 splněny, pokud se původce, 

sponzor asekuritizační jednotka pro 

speciální účet přímo se podílející na 

sekuritizaci v oznámení JTS zaváže se do 

tohoto aktivního řízení portfolia 

nezapojovat; 

 b) požadavky stanovené v čl. 8 odst. 6 

budou splněny, pokud se bude požadovat 

zveřejnění významných změn ve 

standardech pro upisování pouze na 

prospektivním základě od data oznámení 

JTS; 

 c) požadavky stanovené v čl. 9 odst. 2 

budou splněny, pokud mohou být opatření 

ke zmírnění úrokových a měnových rizik 

zveřejněna v oznámení JTS; 

 d) požadavky stanovené v čl. 10 

odst. 3 budou splněny, pokud se bude 

model peněžních toků ze závazků 

požadovat pouze na prospektivním 

základě od data oznámení JTS; 

 e) původce, sponzor nebo 

sekuritizační jednotka pro speciální účel 

zajistí, aby měli investoři snadný přístup 

k veškerým podstatným relevantním 
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údajům o úvěrové kvalitě a výkonnosti 

jednotlivých podkladových expozic, 

peněžních tocích a jakémkoliv kolaterálu 

zajišťujícím sekuritizační expozici, jakož 

i informacím, které jsou potřebné 

k provedení komplexního a řádně 

podloženého zátěžového testu peněžních 

toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího 

podkladové expozice; pro tyto účely se 

podstatné relevantní údaje stanoví ke dni 

sekuritizace a případně vzhledem k povaze 

sekuritizace později. 

Or. en 

Odůvodnění 

Starší sekuritizace bude tvořit velkou část trhu. Je proto důležité, aby mohly být ty, které 

v praxi splní dané podmínky, označeny jako JTS. Tento přístup se používal i dříve pro 

rozlišování Typ I / Typ II u Solventnosti II. Jedná se o soubor kritérií pro starší transakce, 

které podle nás vytváří v tomto ohledu vhodnou rovnováhu. 

 

Pozměňovací návrh  323 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Udržitelné sekuritizace JTS musí splňovat 

stejné požadavky jako ostatní sekuritizace 

JTS, ale musí být také vyhrazeny pro 

udržitelné a odpovědné investiční 

projekty, nebo musí směřovat přímo do 

podkladového udržitelného investičního 

projektu, který přispívá k dosažení dohody 

OSN konference o klimatu (COP21). Tyto 

projekty zahrnují projekty energetické 

účinnosti, projekty ekologické 

infrastruktury a environmentálně 

inovativní projekty. Udržitelné 

sekuritizace JTS budou moci využívat 

o 25 % nižší míru ponechání si rizika a 

o 25 % nižší úroveň rizika pro sekuritizace 

v článcích 259, 260, 261, 263 a 264 
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nařízení (EU) č. 575/2013 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 

instituce a investiční podniky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Sekuritizace, s výjimkou programů 

a transakcí ABCP, které byly prodány 

investorům po 1. lednu 2011 a před datem 

vstupu tohoto nařízení v platnost, budou 

od okamžiku, kdy jsou předmětem 

oznámení podle čl. 14 odst. 1, považovány 

za JTS sekuritizace za předpokladu, že: 

 a) v době emise splňovaly požadavky 

stanovené v čl. 8 odst. 1 až 5 a 7 až 9 a 

v čl. 9 odst. 1 a 3; 

 b) od dne oznámení podle čl. 14 odst. 

1 splňovaly požadavky stanovené v čl. 8 

odst. 2, 6, v čl. 9 odst. 2, 4 až 8 a v čl. 10 

odst. 1 až 4.  

Or. en 

Odůvodnění 

Přechodná ustanovení je třeba více vyjasnit. Požadavky, které musí podle tohoto ustanovení 

sekuritizace splnit, se týkají kritérií JTS. 

 

Pozměňovací návrh  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1) Poté, co příslušný vnitrostátní 

orgán nebo orgán ESMA oznámí původci 

nebo sponzorovi sekuritizace, který byl 

předmětem oznámení v souladu s čl. 14 

odst. 1, že oznamující subjekt není 

přesvědčen o tom, že sekuritizace nadále 

splňuje požadavky JTS, má původce nebo 

sponzor dva měsíce ode dne tohoto 

oznámení k nápravě situace ke 

spokojenosti oznamujícího orgánu 

a nahlásí toto oznámení investorům. 

 (2) Sekuritizace, která byla předmětem 

takového oznámení, neztratí během dvou 

měsíců po oznámení ze strany příslušného 

vnitrostátního orgánu nebo orgánu 

ESMA podle čl. 7 odst. 1b bodu 1) 

postavení sekuritizace splňující kritéria 

JTS. 

 (3) Je-li ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

oznámení uvedeného v čl. 7 odst. 1b bod 

1) situace napravena ke spokojenosti 

příslušného orgánu, je tato i nadále 

považována za sekuritizaci splňující 

kritéria JTS. 

 (4) Bez ohledu na ustanovení čl. 7 

odst. 1b bodu 2) a čl. 7 odst. 1b bodu 3), 

pokud příslušný úřad shledá, že by 

zachování postavení sekuritizace splňující 

kritéria JTS ohrozilo integritu označení 

JTS nebo finanční stabilitu, je oprávněn 

postavení sekuritizace splňující kritéria 

JTS odejmout.  

 (5) Ustanovení tohoto článku 

neomezuje právo ukládat sankce podle 

článků 17 a 18. 

Or. en 

Odůvodnění 

Následky ztráty statusu JTS jsou závažné. Emitenti by proto měli mít lhůtu k nápravě situace. 

Sankce lze i nadále uložit, ale status JTS zůstane, pokud to není považováno za riziko pro 

integritu značky nebo celkovou finanční stabilitu. 



 

AM\1101734CS.doc 9/114 PE587.508v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  326 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Podpora sociálního a ekologického 

přechodu 

 

 Uvolnění kapitálu dosažené díky 

sekuritizaci JTS by mělo v prvé řadě 

přispět k vytváření nových úvěrů 

podporujících sociální a ekologický 

přechod. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sekuritizační jednotka pro speciální 

účel nabývá podkladové expozice 

prodejem nebo postoupením takovým 

způsobem, jenž je vymahatelný vůči 

prodávajícímu nebo jakékoli jiné třetí 

straně, a to i v případě platební 

neschopnosti prodávajícího. V případě 

platební neschopnosti prodávajícího převod 

podkladových expozic na sekuritizační 

jednotku pro speciální účel nepodléhá 

přísným ustanovením o zpětném vyžádání 

(clawback). Pokud se převod 

podkladových expozic provádí 

postoupením a finalizuje se později než při 

uzavření transakce, měly by rozhodné 

1. Sekuritizační jednotka pro speciální 

účel nabývá podkladové expozice takovým 

způsobem, jenž je vymahatelný vůči 

prodávajícímu nebo jakékoli jiné třetí 

straně, a to i v případě platební 

neschopnosti prodávajícího. V případě 

platební neschopnosti prodávajícího převod 

podkladových expozic na sekuritizační 

jednotku pro speciální účel nepodléhá 

přísným ustanovením o zpětném vyžádání 

(clawback). Pokud se převod 

podkladových expozic provádí 

postoupením a finalizuje se později než při 

uzavření transakce, měly by rozhodné 

události pro provedení takové finalizace 
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události pro provedení takové finalizace 

zahrnovat minimálně tyto události: 

zahrnovat minimálně tyto události: 

Or. en 

Odůvodnění 

K dnešnímu dni stále neexistuje žádná právní definice pojmu „skutečný prodej“, i když ho 

původci často používají, chtějí-li ukázat, že prodej je právně účinný. V evropských 

sekuritizačních transakcích se však používají i jiné struktury, které nejsou založeny na prodeji 

nebo postoupení podkladových aktiv a které vznikly v rámci vnitrostátních právních předpisů 

nebo je zavedli národní zákonodárci s cílem umožnit masivní převod na sekuritizační jednotku 

pro speciální účel. Odkaz na jakkoliv definovaný „skutečný prodej“ by proto zbytečně jiné 

prostředky přenosu vyloučil. 

 

Pozměňovací návrh  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Prodávající poskytne prohlášení 

a záruky, že podle jeho nejlepších znalostí 
podkladové expozice zahrnuté v dané 

sekuritizaci nejsou zatíženy ani nejsou 

v jiném stavu, od něhož lze očekávat, že 

nepříznivě ovlivní vykonatelnost prodeje či 

postoupení. 

2. Podkladové expozice zahrnuté 

v dané sekuritizaci nejsou zatíženy ani 

nejsou v jiném stavu, od něhož lze 

očekávat, že nepříznivě ovlivní 

vykonatelnost ze strany sekuritizační 

jednotky pro speciální účel nebo jejím 

jménem, pokud takové riziko ovlivnění 

není náležitě zmírněno poskytnutím rezerv 

nebo dodatečného úvěrového posílení. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-
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claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Pozměňovací návrh  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 
Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které tvoří výlučně 

jeden z následujících druhů aktiv: 

 a) úvěry na obytné nemovitosti; 

 b) komerční úvěry, pohledávky 

z obchodního styku, pronájmy a úvěrové 

přísliby pro podniky stejné kategorie 

na financování kapitálových výdajů nebo 

obchodních operací; 

 c) automobilové úvěry či leasing 

poskytnutý dlužníkům nebo nájemcům; 

 (d) úvěry, pohledávky z kreditních 

karet seskupení a úvěrové příslibů pro 

fyzické osoby pro účely osobní a rodinné 

spotřeby a spotřeby domácností; nebo 

 e) jakýkoli jiný druh aktiv, která 

mohou být považována za homogenní 

z hlediska typu dlužníka a druhu a typu 

podkladového úvěrového rizika. 

 Podkladové expozice jsou smluvně 
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závaznými a vymahatelnými závazky: 

 i) s právem plného postihu dlužníka 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky, přičemž splátky se mohou lišit 

z hlediska výše, souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, platbou úroků; nebo 

  

 ii) jiným právem na příjem z aktiv 

odůvodňujících takové platby, včetně 

výnosů z prodeje majetku, zajištění 

podkladové expozice po nebo při ukončení 

úvěrových či leasingových smluv, 

s výhradou omezení uvedených v odstavci 

9.  

Or. en 

Odůvodnění 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 

a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Pozměňovací návrh  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. Úvěry 
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Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

 

 

na obytné nemovitosti pro fyzické osoby, 

úvěry na obchodní majetek zajištěný 

komerčními nemovitostmi, spotřebitelské 

úvěry pro fyzické osoby pro účely osobní 

a rodinné spotřeby a spotřeby domácností, 

finanční smlouvy za účelem financování 

nákupu motorového vozidla (včetně 

úvěrových, leasingových smluv a smluv 

na nákup na splátky), půjčky uzavřené 

s prodejci motorových vozidel na 

financování nákupu nebo zachování 

skladových zásob, úvěry malým 

a středním podnikům, úvěry právnickým 

osobám (s výjimkou malých a středních 

podniků), pohledávky z obchodního styku 

(s výjimkou leasingu osobních vozidel, 

dodávek, nákladních automobilů 

a motocyklů) by se měly považovat za 

homogenní. Seskupení podkladových 

expozic zahrnuje pouze jeden typ aktiv. 
Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné přesněji popsat termín homogenní. V souladu s bodem odůvodnění 18. 

 

Pozměňovací návrh  331 

Sander Loones 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 4. Sekuritizace je kryta seskupením 
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podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 

Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva, měny 

a právního systému členského státu, pod 

nějž spadají. Seskupení úvěrů na obytné 

nemovitosti, seskupení úvěru na obchodní 

majetek, seskupení podnikových úvěrů, 

pronájmů a úvěrových příslibů téže 

kategorie, seskupení automobilových 

úvěrů či leasingu a seskupení úvěrových 

příslibů pro fyzické osoby pro účely 

osobní a rodinné spotřeby a spotřeby 

domácností jsou považována z hlediska 

druhu aktiva za homogenní. Podkladové 

expozice jsou smluvně závaznými 

a vymahatelnými závazky s právem plného 

postihu dlužníka, s definovanými 

pravidelnými platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, platbou úroků nebo 

jiným právem na příjem z aktiv 

odůvodňujících takové platby. Podkladové 

expozice nezahrnují převoditelné cenné 

papíry ve smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 

Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. Tvoří 

je: seskupení úvěrů na obytné 

nemovitosti, seskupení komerčních úvěrů, 

pohledávky z obchodního styku, pronájmy 

a úvěrové přísliby pro podniky stejné 

kategorie na financování kapitálových 

výdajů nebo obchodních operací, 

seskupení automobilových úvěrů či 

leasingu poskytnutých dlužníkům nebo 

nájemcům nebo seskupení úvěrů 

a úvěrových příslibů pro fyzické osoby pro 

účely osobní a rodinné spotřeby 
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 a spotřeby domácností. Podkladové 

expozice jsou smluvně závaznými 

a vymahatelnými závazky s právem plného 

postihu dlužníka, s definovanými 

pravidelnými platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, platbou úroků nebo 

jiným právem na příjem z aktiv 

odůvodňujících takové platby. Podkladové 

expozice nezahrnují převoditelné cenné 

papíry ve smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 

Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Podkladové expozice nezahrnují 

převoditelné cenné papíry ve smyslu 

směrnice 2014/65/EU. 

4. Sekuritizace je kryta seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva. 

Podkladové expozice jsou smluvně 

závaznými a vymahatelnými závazky 

s právem plného postihu dlužníka, 

s definovanými pravidelnými platebními 

toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, 

platbou úroků nebo jiným právem na 

příjem z aktiv odůvodňujících takové 

platby. Pokud jsou podkladové expozice 

hypotéky, poměr nesplacené jistiny 

k aktuální hodnotě nesmí v době 

sekuritizace přesáhnout 75 %. Podkladové 

expozice nezahrnují převoditelné cenné 

papíry ve smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Sekuritizace nezahrnuje více než 

tři tranše. 

Or. en 

Odůvodnění 

Čím více tranší existuje mezi tranší první a poslední ztráty, tím je těžší každou tranši 

ohodnotit z hlediska investorů. To znamená, že tržní likvidita a cena těchto tranší ukáže na 

procyklické chování pozorované na vrcholu krize. Omezení počtu tranší je nezbytnou 

podmínkou „jednoduchosti“. 

 

Pozměňovací návrh  335 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Syntetická sekuritizace se 

nepovažuje za JTS sekuritizaci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  336 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Podkladové expozice vznikají 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

původce nebo původního věřitele podle 

standardů pro upisování, které nejsou méně 

přísné než ty, které původce nebo původní 

6. Podkladové expozice vznikají 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

původce nebo původního věřitele podle 

standardů pro upisování, které nejsou méně 

přísné než ty, které původce nebo původní 
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věřitel uplatňuje na vytváření podobných 

expozic, jež sekuritizovány nejsou. 

Podstatné změny standardů pro upisování 

se kompletně oznamují potenciálním 

investorům. V případě sekuritizací, kde 

jsou podkladovými expozicemi úvěry na 

obytné nemovitosti, soubor úvěrů 

neobsahuje žádný úvěr, který byl nabízen 

a uzavřen s tím, že žadatel o úvěr nebo 

případně zprostředkovatelé byli 

uvědoměni, že poskytnuté informace 

nemusí být věřitelem ověřovány. 

Posouzení úvěruschopnosti dlužníka 

splňuje požadavky stanovené v čl. 18 odst. 

1 až 4, odst. 5 písm. a) a odst. 6 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/17/EU nebo v článku 8 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/48/ES nebo rovnocenné požadavky 

ve třetích zemích. Původce nebo původní 

věřitel má odborné znalosti ve vytváření 

expozic podobného charakteru, jako jsou 

sekuritizované expozice. 

věřitel uplatňuje na vytváření podobných 

expozic, jež sekuritizovány nejsou, a jsou 

z hlediska ekonomické podstaty a tříd 

věřitelů srovnatelné s expozicemi 

vytvořenými v rámci běžné podnikatelské 

činnosti původce nebo původního věřitele, 

které nejsou sekuritizovány. Podstatné 

změny standardů pro upisování se 

kompletně oznamují potenciálním 

investorům. V případě sekuritizací, kde 

jsou podkladovými expozicemi úvěry na 

obytné nemovitosti, soubor úvěrů 

neobsahuje žádný úvěr, který byl nabízen 

a uzavřen s tím, že žadatel o úvěr nebo 

případně zprostředkovatelé byli 

uvědoměni, že poskytnuté informace 

nemusí být věřitelem ověřovány. 

Posouzení úvěruschopnosti dlužníka 

splňuje požadavky stanovené v čl. 18 odst. 

1 až 4, odst. 5 písm. a) a odst. 6 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/17/EU nebo v článku 8 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/48/ES nebo rovnocenné požadavky 

ve třetích zemích. Původce nebo původní 

věřitel má odborné znalosti ve vytváření 

expozic podobného charakteru, jako jsou 

sekuritizované expozice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nemělo by tomu tak být v případě, kdy se sekuritizované expozice svou povahou podstatně liší 

od jiných expozic vytvořených v rámci běžné podnikatelské činnosti původních věřitelů. 

 

Pozměňovací návrh  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 7 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Podkladové expozice v době 

převodu na sekuritizační jednotku pro 

7. Podkladové expozice, které jsou 

bez zbytečného odkladu převáděny na 
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speciální účel neobsahují expozice 

v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 575/2013 nebo expozice vůči 

rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, který 

podle nejlepšího vědomí původce nebo 

původního věřitele: 

sekuritizační jednotku pro speciální účel, 

neobsahují v době výběru expozice 

v selhání ve smyslu čl. 178 nařízení (EU) 

č. 575/2013 nebo expozice vůči 

rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, který 

podle nejlepšího vědomí původce nebo 

původního věřitele: 

Or. en 

Odůvodnění 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Pozměňovací návrh  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyhlásil platební neschopnost, 

dohodl se se svými věřiteli na odepsání 

nebo restrukturalizaci dluhu nebo soud 

udělil jeho věřitelům právo vymáhat 

hmotné škody vzniklé v důsledku 

neprovedení splátky, a to v době tří let 

vypouští se 
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před datem vzniku dluhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyhlásil platební neschopnost, 

dohodl se se svými věřiteli na odepsání 

nebo restrukturalizaci dluhu nebo soud 

udělil jeho věřitelům právo vymáhat 

hmotné škody vzniklé v důsledku 

neprovedení splátky, a to v době tří let před 

datem vzniku dluhu; 

a) vyhlásil platební neschopnost nebo 

soud udělil jeho věřitelům v konečném 

rozhodnutí, proti němuž nelze podat 

stížnost, právo vymáhat hmotné škody 

vzniklé v důsledku neprovedení splátky, 

a to v době tří let před datem vzniku dluhu 

nebo prošel procesem restrukturalizace 

dluhu s ohledem na jeho nevýkonné 

expozice, a to v době tří let před datem 

převodu nebo postoupení podkladových 

expozic na sekuritizační jednotku pro 

speciální účel, s výjimkou případů, kdy: 

i) restrukturalizovaná podkladová 

expozice nevykazuje od data 

restrukturalizace a po dobu nejméně 

jednoho roku poté nové nedoplatky; a  

ii) informace, které poskytuje 

původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel v souladu s čl. 5, odst. 

1, body a) a e) i) výslovně stanoví podíl 

restrukturalizovaných podkladových 

expozic, dobu a podrobnosti 

o restrukturalizaci i jejich výkonu ode dne 

restrukturalizace; 

 b) byl případně v době vzniku dluhu 

veden ve veřejném úvěrovém rejstříku 

osob s nepříznivou úvěrovou historií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Dimitrios Papadimoulis 
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Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyhlásil platební neschopnost, 

dohodl se se svými věřiteli na odepsání 

nebo restrukturalizaci dluhu nebo soud 

udělil jeho věřitelům právo vymáhat 

hmotné škody vzniklé v důsledku 

neprovedení splátky, a to v době tří let před 

datem vzniku dluhu; 

a) vyhlásil platební neschopnost nebo 

soud udělil jeho věřitelům v konečném 

rozhodnutí, proti němuž nelze podat 

stížnost, právo vymáhat hmotné škody 

vzniklé v důsledku neprovedení splátky, 

a to v době tří let před datem vzniku dluhu, 

nebo vůči němu byla uplatněna opatření 

týkající se úlevy, s ohledem na jeho 

nevýkonné expozice, a to v době tří let 

před datem převodu nebo postoupení 

podkladových expozic na sekuritizační 

jednotku pro speciální účel, s výjimkou 

případů, kdy: 

 i) restrukturalizovaná podkladová 

expozice nevykazuje od data uplatnění 

opatření týkající se úlevy a po dobu 

nejméně jednoho roku poté nové 

nedoplatky; a 

 ii) informace, které poskytuje 

původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel v souladu s čl. 5, odst. 

1, body a) a e) i) výslovně stanoví podíl 

restrukturalizovaných podkladových 

expozic, dobu a podrobnosti 

o restrukturalizaci i jejich výkonu ode dne 

restrukturalizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Eva Kaili 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyhlásil platební neschopnost, 

dohodl se se svými věřiteli na odepsání 

nebo restrukturalizaci dluhu nebo soud 

a) vyhlásil platební neschopnost nebo 

soud udělil jeho věřitelům v konečném 

rozhodnutí, proti němuž nelze podat 
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udělil jeho věřitelům právo vymáhat 

hmotné škody vzniklé v důsledku 

neprovedení splátky, a to v době tří let před 

datem vzniku dluhu; 

stížnost, právo vymáhat hmotné škody 

vzniklé v důsledku neprovedení splátky, 

a to v době tří let před datem vzniku dluhu, 

nebo vůči němu byla uplatněna opatření 

týkající se úlevy, s ohledem na jeho 

nevýkonné expozice, a to v době tří let 

před datem převodu nebo postoupení 

podkladových expozic na sekuritizační 

jednotku pro speciální účel, s výjimkou 

případů, kdy 

 i) restrukturalizovaná podkladová 

expozice nevykazuje od data uplatnění 

opatření týkající se úlevy a po dobu 

nejméně jednoho roku poté nové 

nedoplatky; a 

 ii) informace, které poskytuje 

původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel v souladu s čl. 5, odst. 

1, body a) a e) i) výslovně stanoví podíl 

restrukturalizovaných podkladových 

expozic, dobu a podrobnosti 

o restrukturalizaci i jejich výkonu ode dne 

restrukturalizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je veden v úředním rejstříku osob 

s nepříznivou úvěrovou historií; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je veden v úředním rejstříku osob 

s nepříznivou úvěrovou historií; 

b) byl případně v době vzniku dluhu 

veden ve veřejném úvěrovém rejstříku 

osob s nepříznivou úvěrovou historií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Eva Kaili 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je veden v úředním rejstříku osob 

s nepříznivou úvěrovou historií; 

b) byl případně v době vzniku dluhu 

veden ve veřejném úvěrovém rejstříku 

osob s nepříznivou úvěrovou historií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) má rating nebo úvěrové 

ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, 

že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté 

splátky, je podstatně vyšší než 

u průměrného dlužníka u úvěrů tohoto 

druhu v příslušné jurisdikci. 

c) vykazuje snížení hodnoty podle 

platných účetních postupů, které vyžaduje 

příspěvek na základě zvláštních 

ustanovení nebo jejichž expozice, které 

mají být převedeny na sekuritizační 

jednotku pro speciální účely, nejsou 

splácené, což ukazuje na potenciálně 

významné riziko selhání. 

 Původce nebo původní věřitel může 

odchylně od prvního pododstavce 

v případě retailových expozic uplatnit na 

úrovni individuální smlouvy požadavky 

podle tohoto odstavce pro stanovení 

snížení hodnoty úvěru, pokud se použije 
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možnost pro retailové expozice podle 

druhého pododstavce článku 178 odst. 1 

nařízení (EU) č. 575/2013. 

 Úvěrové riziko sekuritizovaného portfolia 

není v době výběru významně zvýšené ve 

srovnání s podobnými expozicemi, které 

má původce a které nejsou sekuritizované. 

Tento požadavek může být splněn 

náhodným výběrem expozic z cílového 

portfolia, které: 

 i) nejsou v selhání ve smyslu čl. 178 

odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo jim 

nehrozí zhoršení hodnoty úvěru podle 

odstavce 7 tohoto článku; 

 ii) splňují kritéria podle odstavce 8 

tohoto článku; 

 iii) vznikly podle první věty odstavce 6 

tohoto článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Pozměňovací návrh  346 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V době převodu expozic musí mít 

dlužníci nebo ručitelé uhrazenou alespoň 

vypouští se 
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jednu splátku, s výjimkou případu 

revolvingových sekuritizací zajištěných 

facilitami osobního přečerpání, 

pohledávkami z kreditních karet, 

pohledávkami z obchodního styku 

a finančními úvěry pro prodejce 

automobilů nebo expozicemi splatnými 

v jediné splátce. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s pozměňovacím návrhem skupiny Verts pozměňujícím požadavek na ponechání si 

rizika s cílem zahrnou do něj sezónní vlivy. 

 

Pozměňovací návrh  347 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V době převodu expozic musí mít 

dlužníci nebo ručitelé uhrazenou alespoň 

jednu splátku, s výjimkou případu 

revolvingových sekuritizací zajištěných 

facilitami osobního přečerpání, 

pohledávkami z kreditních karet, 

pohledávkami z obchodního styku 

a finančními úvěry pro prodejce 

automobilů nebo expozicemi splatnými 

v jediné splátce. 

8. V době převodu expozic musí mít 

dlužníci nebo ručitelé uhrazenou alespoň 

jednu splátku, s výjimkou případu 

revolvingových sekuritizací zajištěných 

expozicemi splatnými v jediné splátce 

nebo mající splatnost kratší než jeden rok, 

včetně mimo jiné měsíční splátek 

revolvingových úvěrů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kritérium použitelné v budoucnosti, neboť se více opírá o zkoušky založené na zásadách. 

 

Pozměňovací návrh  348 

Dariusz Rosati 
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Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V době převodu expozic musí mít 

dlužníci nebo ručitelé uhrazenou alespoň 

jednu splátku, s výjimkou případu 

revolvingových sekuritizací zajištěných 

facilitami osobního přečerpání, 

pohledávkami z kreditních karet, 

pohledávkami z obchodního styku 

a finančními úvěry pro prodejce 

automobilů nebo expozicemi splatnými 

v jediné splátce. 

8. V době převodu expozic musí mít 

dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku, 

s výjimkou případu revolvingových 

sekuritizací zajištěných facilitami osobního 

přečerpání, pohledávkami z kreditních 

karet, pohledávkami z obchodního styku 

a finančními úvěry pro prodejce 

automobilů nebo expozicemi splatnými 

v jediné splátce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 8 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Vyplacení držitelů 

sekuritizovaných pozic nesmí výrazně 

záviset na prodeji aktiv zajišťujících 

podkladové expozice. To však nebrání 

následnému obnovování nebo 

refinancování těchto aktiv  

9. Vyplacení držitelů 

sekuritizovaných pozic nesmí být 

strukturováno tak, aby záviselo především 

na prodeji aktiv zajišťujících podkladové 

expozice. Podkladové expozice, které jsou 

zajištěny aktivy, jejichž hodnota je 

zaručena nebo zcela omezena povinností 

zpětného odkupu ze strany prodávajícího 

aktiv zajišťujících podkladové expozice, 

nebo jinou třetí stranou, která není závislá 

na prodeji aktiv zajišťujících podkladové 

expozice. To však nebrání následnému 

obnovování nebo refinancování těchto 

aktiv. 

Or. en 
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Odůvodnění 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Pozměňovací návrh  350 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. ESMA v úzké spolupráci s orgány 

EBA a EIOPA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících kritéria pro určení, že 

seskupení expozic je homogenní pro účely 

odstavce 4 tohoto článku a čl. 12 odst. 2. 

 ESMA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do [twelve 

months after entry into force of this 

Regulation]. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v tomto odstavci postupem podle 

článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. Syntetická sekuritizace se 

nepovažuje za „JTS“ sekuritizaci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce, sponzor nebo původní 

věřitel splňuje požadavek na ponechání si 

rizika v souladu s článkem 4 tohoto 

nařízení. 

1. Původce, sponzor nebo původní 

věřitel si ponechává podstatný čistý 

ekonomický podíl v souladu s: 

 a) článkem 4, v případě sekuritizace 

emitované v den vstupu nebo po dni 

vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 

v případě sekuritizace, na niž se vztahuje 

toto nařízení podle čl. 28 odst. 4a; nebo 

 b) jakýmikoliv platnými požadavky 

podle čl. 28 odst. 4b, v případě 

sekuritizace emitované před datem vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vhodné ustanovení pro starší transakce a zejména pro zachování existující ochrany pro 

transakce z doby před rokem 2011– neboť bod ii) uvádí, že pouze „jakékoliv platné požadavky 

podle čl. 28 odst. 4b“ by byly relevantní. 

 

Pozměňovací návrh  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Úroková sazba a měnová rizika 

vyplývající ze sekuritizace se zmírňují 

a opatření přijatá za tímto účelem se 

zveřejňují. Podkladové expozice 

nezahrnují deriváty, leda pro účely 

zajištění měnového a úrokového rizika. 

Uvedené deriváty se uzavírají 

a dokumentují v souladu s běžnými 

standardy v oblasti mezinárodních 

financí. 

2. Úroková sazba a měnová rizika 

vyplývající ze sekuritizace se zmírňují 

a opatření přijatá za tímto účelem se 

zveřejňují. Podkladové expozice 

nezahrnují deriváty. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Veškeré referenčně stanovené 

platby úroků v rámci sekuritizovaných 

aktiv a závazků vycházejí z obecně 

používaných tržních úrokových sazeb 

a neodkazují na komplexní vzorce nebo 

deriváty. 

3. Veškeré referenčně stanovené 

platby úroků v rámci sekuritizovaných 

aktiv a závazků vycházejí z obecně 

používaných tržních úrokových sazeb 

a neodkazují na vzorce nebo deriváty. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) postupy a povinnosti nezbytné 

k zajištění toho, že selhání nebo platební 

neschopnost obsluhovatele nepovede 

k ukončení obsluhy; 

b) postupy a povinnosti nezbytné 

k zajištění toho, že selhání nebo platební 

neschopnost obsluhovatele nepovede 

k ukončení obsluhy, jako například 
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smluvní ujednání o nahrazení, které 

umožňuje nahrazení obsluhovatele 

v případě selhání nebo platební 

neschopnosti; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem čl. 9 odst. 6 je zabránit situaci, kdy úvěrové pohledávky už nemohou být 

shromažďovány kvůli „selhání nebo platební neschopnost obsluhovatele“. Nemožnost vybrat 

úvěrové pohledávky by samozřejmě bylo na úkor investora. Proto je již běžnou praxí na trhu 

dohodnout se na „klauzuli o nahrazení“, aby se zajistilo, že další obsluhovatel zakročí 

v případě, že je původní obsluhovatel v prodlení nebo platební neschopnosti. Investoři jsou 

chráněni, protože je zajištěn další výběr měsíčních splátek. 

 

Pozměňovací návrh  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 – písm. c  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) ustanovení zajišťující nahrazení 

protistran derivátů, poskytovatelů likvidity 

a banky vedoucí účet v případě jejich 

selhání, platební neschopnosti, 

popřípadě jiných specifikovaných 

událostí. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Transakční dokumentace obsahuje 

jasně a jednotně formulované definice, 

nápravná opatření a kroky v souvislosti 

7. Transakční dokumentace obsahuje 

jasně a jednotně formulované definice, 

nápravná opatření a kroky v souvislosti 
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s prodlením a selháním dlužníků, 

restrukturalizací dluhu, odpuštěním dluhu, 

úlevou, platebními prázdninami, ztrátami, 

odpisy, zpětně získanými prostředky 

a jinými opatřeními napravujícími 

výsledky aktiv. Tato dokumentace jasně 

určuje přednost plateb, rozhodné události, 

změny v přednosti plateb v případě 

rozhodných událostí a také povinnost 

takové události vykazovat. Jakákoli změna 

v přednosti plateb se vykazuje v době, kdy 

k ní došlo. 

s prodlením a selháním dlužníků, 

restrukturalizací dluhu, odpuštěním dluhu, 

úlevou, platebními prázdninami, ztrátami, 

odpisy, zpětně získanými prostředky 

a jinými opatřeními napravujícími 

výsledky aktiv. Změny v takových 

podmínkách a postupech lze provádět za 

předpokladu, že významně nepříznivě 

neovlivní splácení sekuritizovaných pozic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel poskytnou 

investorovi před provedením investice 

přístup k údajům o statické a dynamické 

historické výkonnosti v oblasti selhání 

a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 

a selhání, k v zásadě podobným expozicím. 

Tyto údaje zahrnují dobu nejméně sedmi 

let u jiných než retailových expozic a pět 

let u retailových expozic. Uvedou se 

důvody tvrzené podobnosti. 

1. Původce a sponzor poskytnou 

investorovi před provedením investice 

přístup k údajům o statické a dynamické 

historické výkonnosti v oblasti selhání 

a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 

a selhání, k v zásadě podobným expozicím. 

Tyto údaje zahrnují dobu nejméně sedmi 

let u jiných než retailových expozic a pět 

let u retailových expozic. Uvedou se 

důvody tvrzené podobnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 

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

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

podkladových aktiv. 
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Pozměňovací návrh  359 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Před emisí cenných papírů 

vzniklých sekuritizací se vzorek 

podkladových expozic podrobí vnějšímu 

ověření vhodnou a nezávislou osobou, 

včetně ověření toho, že údaje poskytnuté 

ve vztahu k podkladovým expozicím jsou 

přesné, s 95% mírou spolehlivosti. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 10 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Původce nebo sponzor poskytne 

investorům model peněžních toků ze 

závazků, a to jak před oceněním 

sekuritizace, tak průběžně. 

3. Původce nebo sponzor poskytne 

investorům jasně zdokumentovaný model 

peněžních toků ze závazků, a to jak před 

oceněním sekuritizace, tak průběžně, který 

přesně odpovídá smluvnímu vztahu mezi 

výkonem podkladových expozic a toky 

plateb mezi původcem, sponzorem, 

investory, ostatními třetími stranami 

a sekuritizační jednotkou pro speciální 

účel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 10 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Původce nebo sponzor poskytne 

investorům model peněžních toků ze 

závazků, a to jak před oceněním 

sekuritizace, tak průběžně. 

3. Původce nebo sponzor zpřístupní 

investorům model peněžních toků ze 

závazků, a to jak před oceněním 

sekuritizace, tak průběžně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení a veškeré informace požadované 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) poskytnou před 

oceněním potenciálním investorům. 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Každé takové zveřejnění může vyústit v porušení čl. 3 odst. 1 směrnice (ES) 2003/71, neboť 

může být považováno za nabízení cenných papírů veřejnosti bez předchozího zveřejnění 

schváleného prospektu. 
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Pozměňovací návrh  363 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení a veškeré informace požadované 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) poskytnou před 

oceněním potenciálním investorům. 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 dnů 

po uzavření transakce 

 

4. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel splňují 

článek 5 tohoto nařízení a veškeré 

informace požadované v čl. 5 odst. 1 

písm. a) poskytnou v souladu s odst. 4a 

před oceněním. Původce a sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

poskytnou informace požadované v čl. 5 

odst. 1a písm. b) až e) a v čl. 5 odst. 1b 

písm. b) až e), v souladu s odstavcem 4a 

tohoto článku před oceněním alespoň 

v pracovní nebo počáteční podobě, je-li to 

přípustné podle článku 3 směrnice 

2003/71/ES. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

zpřístupní konečnou dokumentaci 

v souladu s odstavcem 8a nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení a veškeré informace požadované 

v čl. 5 odst. 1 písm. a) poskytnou před 

oceněním potenciálním investorům. 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

4. Původce a sponzor společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení a a za zajištění, že veškeré 

informace požadované v čl. 5 odst. 1 

písm. a) budou před oceněním poskytnuty 

potenciálním investorům. Původce 

a sponzor odpovídají za zajištění, že 

informace požadované v čl. 5 odst. 1 

písm. b) až e) budou před oceněním 
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před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

poskytnuty alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce 

a sponzor odpovídají za zajištění, že 

konečná dokumentace bude poskytnuta 
investorům nejpozději 15 dnů po uzavření 

transakce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou obecně omezeny na převod 

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

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

podkladových aktiv. 

 

Pozměňovací návrh  365 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. V případě veřejných sekuritizací se 

informace uvedené v odstavci 4 zveřejňují. 

V případě soukromých sekuritizací se 

informace uvedené v odstavci 4 poskytují 

investorům a na požádání příslušným 

vnitrostátním orgánům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Návrh nařízení 

Článek 10 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10a 

 ESMA vypracuje pokyny pro původce, 

původní poskytovatele půjček, sponzory, 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 

a třetí osoby odpovědné za posuzování 

souladu s kritérii JTS pro harmonizovaný 

výklad a uplatňování požadavků 

stanovených v článcích 8, 9 a 10. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – oddíl 2 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Požadavky na sekuritizaci obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy  

Požadavky na sekuritizaci obchodních 

cenných papírů zajištěných aktivy 

a soukromou sekuritizaci 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 vypouští se 

Jednoduchá, transparentní 

a standardizovaná sekuritizace 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy 

 

Sekuritizace obchodních cenných papírů 

zajištěných aktivy se považuje za „JTS“ 

sekuritizaci, pokud program ABCP 
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splňuje požadavky článku 13 tohoto 

nařízení a veškeré transakce v rámci 

uvedeného programu ABCP splňují 

požadavky článku 12. 

Or. it 

Odůvodnění 

Tento typ operace nespadá do definovaného rámce JTS. 

 

Pozměňovací návrh  369 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Článek 11 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jednoduchá, transparentní 

a standardizovaná sekuritizace 

obchodních cenných papírů zajištěných 

aktivy 

 

Jednoduché, transparentní 

a standardizované programy ABCP, 

transakce ABCP a soukromé sekurutizace 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise neumožní, aby se s transakcí ABCP zacházelo jako s JTS, pokud neproběhla 

v rámci programu ABCP, který splňuje všechna kritéria, což by vyžadovalo, aby nejen tato 

transakce, ale všechny ostatní transakce v rámci programu ABCP splňovaly všechna kritéria 

pro transakce ABCP. 

 

Pozměňovací návrh  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace obchodních cenných papírů 

zajištěných aktivy se považuje za „JTS“ 

sekuritizaci, pokud program ABCP 

splňuje požadavky článku 13 tohoto 

nařízení a veškeré transakce v rámci 

uvedeného programu ABCP splňují 
požadavky článku 12. 

Transakce ABCP se považuje za JTS, 

pokud splňuje požadavky na úroveň 

transakce článku 12. 

 Program ABCP se považuje za JTS, 

pokud splňuje požadavky článku 13. 

Or. en 

Odůvodnění 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that 

a securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Pozměňovací návrh  371 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sekuritizace obchodních cenných papírů 

zajištěných aktivy se považuje za „JTS“ 

sekuritizaci, pokud program ABCP 

splňuje požadavky článku 13 tohoto 

nařízení a veškeré transakce v rámci 

uvedeného programu ABCP splňují 

požadavky článku 12. 

Transakce ABCP a jiné soukromé 

sekuritizace se považují za „JTS“ 

sekuritizace, pokud program ABCP 

splňuje požadavky článku 13 tohoto 

nařízení a veškeré transakce v rámci 

uvedeného programu ABCP splňují 

požadavky článku 12. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Článek 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12 

Požadavky na úrovni transakce 

1. Transakce v rámci programu 

ABCP musí splňovat požadavky oddílu 1 

této kapitoly, s výjimkou článku 7, čl. 8 

odst. 4 a 6, čl. 9 odst. 3, 4, 5, 6 a 8 a čl. 10 

odst. 3. Pro účely tohoto oddílu se pojmy 

„původce“ a „původní věřitel“ podle čl. 8 

odst. 7 rozumí prodávající. 

2. Transakce v rámci programu 

ABCP jsou kryty seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva a mají 

zbytkovou váženou průměrnou životnost 

nejvýše dva roky a žádná nemá zbytkovou 

splatnost delší než tři roky. Podkladové 

expozice neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

3. Veškeré referenčně stanovené 

platby úroků v rámci aktiv a závazků 

sekuritizační transakce vycházejí z obecně 

používaných tržních úrokových sazeb, ale 

neodkazují na komplexní vzorce nebo 

deriváty. 

vypouští se 
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4. Po selhání prodávajícího nebo po 

doručení výzvy k urychlenému splacení 

nesmí být v sekuritizační jednotce pro 

speciální účel zablokována žádná 

významná částka a hlavní příjmy 

z podkladových expozic musí být předány 

investorům držícím sekuritizovanou pozici 

prostřednictvím postupné platby 

sekuritizovaných pozic podle seniority 

sekuritizované pozice. Nesmí existovat 

ustanovení požadující automatickou 

likvidaci podkladových expozic v tržní 

hodnotě. 

5. Podkladové expozice vznikají 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

prodávajícího podle standardů pro 

upisování, které nejsou méně přísné než 

ty, které prodávající uplatňuje na 

vytváření podobných expozic, jež 

sekuritizovány nejsou. Podstatné změny 

standardů pro upisování se kompletně 

oznamují potenciálním investorům. 

V případě sekuritizací, kde jsou 

podkladovými expozicemi úvěry na obytné 

nemovitosti, soubor úvěrů neobsahuje 

žádný úvěr, který byl nabízen a uzavřen 

s tím, že žadatel o úvěr nebo případně 

zprostředkovatelé byli uvědoměni, že 

poskytnuté informace nemusí být 

věřitelem ověřovány. Prodávající má 

odborné znalosti ve vytváření expozic 

podobného charakteru, jako jsou 

sekuritizované expozice. 

6. Transakční dokumentace obsahuje 

rozhodné události pro ukončení 

revolvingového období, včetně 

přinejmenším: 

a) zhoršení úvěrové kvality 

podkladových expozic na předem 

stanovenou prahovou hodnotu nebo pod 

tuto hodnotu; 

b) událost související s platební 

neschopností u prodávajícího nebo 

obsluhovatele; 

c) situaci, kdy nebyl vytvořen 

dostatečný objem nových podkladových 

expozic dosahujících předem stanovené 
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úvěrové kvality. 

7. Transakční dokumentace jasně 

uvádí: 

a) smluvní závazky, povinnosti 

a odpovědnost sponzora, obsluhovatele 

a jeho řídícího týmu, jenž musí mít 

odborné znalosti v oblasti obsluhy 

podkladových expozic, a případně 

svěřenského správce a jiných 

poskytovatelů pomocných služeb; 

b) postupy a povinnosti nezbytné 

k zajištění toho, že selhání nebo platební 

neschopnost obsluhovatele nepovede 

k ukončení obsluhy; 

c) ustanovení zajišťující nahrazení 

protistran derivátů a banky vedoucí účet 

v případě jejich selhání, platební 

neschopnosti, popřípadě jiných 

specifikovaných událostí; 

d) Sponzor provádí vlastní 

hloubkovou prověrku a ověřuje, 

zda prodávající splňuje řádné standardy 

pro upisování a zda má kapacity pro 

obsluhování a postupy inkasa, jež splňují 

požadavky uvedené v čl. 259 odst. 3 písm. 

i) až m) nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 

rovnocenné požadavky ve třetích zemích. 

Pokyny, postupy a kontrola řízení rizik 

jsou řádně zdokumentovány a jsou 

zavedeny účinné systémy. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Transakce v rámci programu 

ABCP musí splňovat požadavky oddílu 1 

této kapitoly, s výjimkou článku 7, čl. 8 

1. Aby mohla být transakce v rámci 

programu ABCP považována za JTS, musí 

splňovat požadavky tohoto článku. Pro 
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odst. 4 a 6, čl. 9 odst. 3, 4, 5, 6 a 8 a čl. 10 

odst. 3. Pro účely tohoto oddílu se pojmy 

„původce“ a „původní věřitel“ podle čl. 8 

odst. 7 rozumí prodávající. 

účely tohoto oddílu se pojmy „původce“ 

a „původní věřitel“ podle čl. 8 odst. 7 

rozumí prodávající. 

Or. en 

Odůvodnění 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Pozměňovací návrh  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

 

 

1a. Vyplacení držitelů 

sekuritizovaných pozic nesmí výrazně 

záviset na prodeji aktiv zajišťujících 

podkladové expozice. Toto se nevztahuje 

na aktiva, jejichž hodnota je zaručena 

nebo zcela omezena účinným závazkem ze 

strany prodávajícího nebo jiné třetí osoby, 

že za pevnou částku zpětně odkoupí či 

refinancuje aktivum zajišťující 

podkladové expozici. To však nebrání 

následnému obnovování nebo 
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refinancování těchto aktiv. 

Or. en 

Odůvodnění 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12. In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at 

a certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by 

a repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Pozměňovací návrh  375 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Transakce v rámci programu 

ABCP jsou kryty seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva a mají 

zbytkovou váženou průměrnou životnost 

nejvýše dva roky a žádná nemá zbytkovou 

splatnost delší než tři roky. Podkladové 

expozice neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

2. Sekuritizace ABCP a soukromé 

sekuritizace jsou kryty seskupením 

podkladových expozic, které jsou 

homogenní z hlediska druhu aktiva a mají 

zbytkovou váženou průměrnou životnost 

nejvýše pět let a žádná nemá zbytkovou 

splatnost delší než sedm let. Podkladové 

expozice neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 
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takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Programy ABCP zajišťují v Evropě provozní kapitál mnoha podnikům všech velikostí. Jde 

o cenný zdroj financování zejména pro malé a střední podniky, nekótované společnosti 

a společnosti bez ratingu. V současném dokumentu Komise stojí, že by mnoho programů 

ABCP kritéria JTS nesplňovalo, neboť návrh obsahuje omezení splatnosti aktiv. Tím se 

vyloučí aktiva s delší splatností, jako jsou půjčky, leasing zařízení nebo dlouhodobější úvěry 

pro malé a střední podniky. Tento pozměňovací návrh uznává strukturální specifika ABCP, 

jako jsou seskupení automobilových úvěrů či leasingu, které mají delší splatnost než 

podkladová aktiva (až 5–7 let). 

 

Pozměňovací návrh  376 

Burkhard Balz 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva a mají zbytkovou váženou 

průměrnou životnost nejvýše dva roky 

a žádná nemá zbytkovou splatnost delší 

než tři roky. Podkladové expozice 

neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva a mají zbytkovou váženou 

průměrnou životnost nejvýše pět let 

a žádná nemá zbytkovou splatnost delší 

než sedm let. Podkladové expozice 

neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 
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smyslu směrnice 2014/65/EU. smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva a mají zbytkovou váženou 

průměrnou životnost nejvýše dva roky 

a žádná nemá zbytkovou splatnost delší 

než tři roky. Podkladové expozice 

neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 4, 

a mají zbytkovou očekávanou váženou 

průměrnou životnost nejvýše čtyři roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva a mají zbytkovou váženou 

průměrnou životnost nejvýše dva roky 

a žádná nemá zbytkovou splatnost delší 

než tři roky. Podkladové expozice 

neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

2. Transakce v rámci programu ABCP 

jsou kryty seskupením podkladových 

expozic, které jsou homogenní z hlediska 

druhu aktiva a mají zbytkovou váženou 

průměrnou životnost nejvýše tři roky 

a žádná nemá zbytkovou splatnost delší 

než šest let. Podkladové expozice 

neobsahují žádné úvěry zajištěné 

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti 

nebo komerčními hypotečními úvěry nebo 

plně zajištěnými úvěry na obytné 

nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 

písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013. 

Podkladové expozice obsahují smluvně 

závazné a vymahatelné závazky s právem 

plného postihu dlužníka, s definovanými 

platebními toky souvisejícími 

s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným 

právem na příjem z aktiv odůvodňujících 

takové platby. Podkladové expozice 

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve 

smyslu směrnice 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  379 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Veškeré referenčně stanovené 

platby úroků v rámci aktiv a závazků 

sekuritizační transakce vycházejí z obecně 

používaných tržních úrokových sazeb, ale 

neodkazují na komplexní vzorce nebo 

deriváty. 

3. Pro účely čl. 9 odst. 3 může 

transakce ABCP, úroková sazba nebo jiný 

výnos závazků sekuritizační transakce pro 

program ABCP vycházet z nákladů 

financování programu ABCP včetně, ale 

ne výlučně, nákladů na vydání 

obchodního cenného papíru. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V programech conduitů ABCP se podkladové transakce často strukturují tak, aby se uhradily 

úroky nebo výnosy vycházející z nákladů financování conduitů, včetně, ale ne výlučně nákladů 

na vydání obchodního cenného papíru, závazku likvidity či nákladů na financování likvidity 

a dalších nákladů, spojených s touto transakcí nebo s aktivy conduitu obecně. Může se tak 

předejít jakémukoliv nesouladu mezi výnosy z aktiv programu a jeho závazky a provozními 

náklady nebo se tento nesoulad může omezit. 

 

Pozměňovací návrh  380 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Podkladové expozice vznikají 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

prodávajícího podle standardů pro 

upisování, které nejsou méně přísné než ty, 

které prodávající uplatňuje na vytváření 

podobných expozic, jež sekuritizovány 

nejsou. Podstatné změny standardů pro 

upisování se kompletně oznamují 

potenciálním investorům. V případě 

sekuritizací, kde jsou podkladovými 

expozicemi úvěry na obytné nemovitosti, 

soubor úvěrů neobsahuje žádný úvěr, který 

byl nabízen a uzavřen s tím, že žadatel 

o úvěr nebo případně zprostředkovatelé 

byli uvědoměni, že poskytnuté informace 

nemusí být věřitelem ověřovány. 

Prodávající má odborné znalosti ve 

vytváření expozic podobného charakteru, 

jako jsou sekuritizované expozice. 

5. Podkladové expozice vznikají 

v rámci běžné podnikatelské činnosti 

prodávajícího podle standardů pro 

upisování, které nejsou méně přísné než ty, 

které prodávající uplatňuje na vytváření 

podobných expozic, jež sekuritizovány 

nejsou. Podstatné změny standardů pro 

upisování se bez zbytečného odkladu 

oznamují sponzorovi a ostatními stranám 

přímo vystaveným transakci ABCP. 

V případě sekuritizací, kde jsou 

podkladovými expozicemi úvěry na obytné 

nemovitosti, soubor úvěrů neobsahuje 

žádný úvěr, který byl nabízen a uzavřen 

s tím, že žadatel o úvěr nebo případně 

zprostředkovatelé byli uvědoměni, že 

poskytnuté informace nemusí být věřitelem 

ověřovány. Prodávající má zkušenosti ve 

vytváření expozic podobného charakteru, 

jako jsou sekuritizované expozice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Současný návrh stanovuje podstatné a podrobné zveřejňování údajů o citlivých informacích, 

které mohou být pro investora z hlediska náležité péče nepřiměřené a irelevantní. 
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Pozměňovací návrh  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 6 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) situaci, kdy nebyl vytvořen dostatečný 

objem nových podkladových expozic 

dosahujících předem stanovené úvěrové 

kvality; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V transakcích ABCP spojených s pohledávkami z obchodního styku je zcela běžné, že 

podkladová expozice kolísá a není dosaženo maximálního limitu nákupu. Je to způsobeno 

povahou podnikání nebo třídou aktiv a pro kritéria JTS to není relevantní. Z tohoto důvodu by 

měl být tento požadavek vypuštěn. 

 

Pozměňovací návrh  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 12 – odst. 7 – písm. d – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sponzor provádí vlastní hloubkovou 

prověrku a ověřuje, zda prodávající splňuje 

řádné standardy pro upisování a zda má 

kapacity pro obsluhování a postupy 

inkasa, jež splňují požadavky uvedené 

v čl. 259 odst. 3 písm. i) až m) nařízení 

(EU) č. 575/2013 nebo rovnocenné 

požadavky ve třetích zemích. 

Sponzor provádí vlastní hloubkovou 

prověrku a ověřuje, zda prodávající splňuje 

řádné standardy pro upisování. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nemělo by se tu odkazovat na čl. 259 odst. 3 písm. i) až m), protože příslušné požadavky se 

týkají programu ABCP a nelze je splnit kapacitami pro obsluhování a postupy inkasa u jediné 

transakce. 
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Pozměňovací návrh  383 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 1. Sponzorem programu ABCP je 

úvěrová instituce, která je předmětem 

dohledu podle směrnice 2013/36/EU nebo 

regulovaný fond nebo správce aktiv. 

 2. Sponzor programu ABCP je 

poskytovatelem likviditního příslibu 

a podporuje veškeré sekuritizované pozice 

na úrovni programu ABCP tím, že touto 

podporou kryje veškerá rizika likvidity 

a úvěrová rizika a veškerá podstatná 

rizika rozmělnění sekuritizovaných 

expozic, stejně jako veškeré ostatní 

transakční náklady a náklady v rámci 

celého programu. Sponzor sděluje popis 

podpory poskytované na úrovni transakce 

investorům, a to včetně popisu 

poskytovaných likviditních příslibů. 

 3. Před přijetím expozice v transakci 

ABCP sponzor programu ABCP ověří, že 

prodávající poskytuje veškeré své úvěry na 

základě řádných a jasně vymezených 

kritérií a jasně stanovených postupů pro 

schvalování, změnu, obnovení 

a financování těchto úvěrů a že má 

zavedeny účinné systémy uplatňování 

těchto kritérií a postupů. Sponzor provádí 

vlastní hloubkovou prověrku a ověřuje, 

zda prodávající splňuje řádné standardy 

pro upisování a zda má kapacity pro 

obsluhování a postupy inkasa, jež splňují 

požadavky uvedené v čl. 259 odst. 3 písm. 

i) až m) nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 

rovnocenné požadavky ve třetích zemích. 

Pokyny, postupy a kontrola řízení rizik 

jsou řádně zdokumentovány a jsou 

zavedeny účinné systémy. 
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 4. Prodávající na úrovni transakce 

nebo sponzor na úrovni programu ABCP 

splňuje požadavek na ponechání si rizika 

v souladu s článkem 4. 

 5. Na programy ABCP se vztahuje 

článek 5. Sponzor programu ABCP nese 

odpovědnost za dodržování ustanovení 

článku 5, přičemž musí: 

 a) zpřístupnit investorům veškeré 

souhrnné informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a), přičemž tyto informace 

jsou aktualizovány na čtvrtletním základě; 

 b) zpřístupnit informace požadované 

v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) tohoto 

nařízení. 

 6. V případě, že sponzor neobnoví 

závazek financování likviditního příslibu 

do uplynutí doby jeho platnosti, likviditní 

příslib se vyčerpá a cenné papíry, u nichž 

nastane splatnost, se vyplatí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel poskytnou držitelům 

sekuritizovaných pozic investice přístup 

k údajům o statické a dynamické 

historické výkonnosti v oblasti selhání 

a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 

a selhání, k v zásadě podobným 

expozicím. V případě, že sponzor nemá 

k těmto údajům přístup, musí získat od 

prodejce přístup k údajům na statickém 

nebo dynamickém základě, k historické 

výkonnosti, jako jsou údaje o prodlení 

a selhání, k v zásadě podobným 
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expozicím. Tyto údaje zahrnují dobu 

nejméně pěti let, s výjimkou pohledávek 

z obchodního styku a jiných krátkodobých 

pohledávek, u nichž nebude historické 

období kratší než tři roky. Zdroje dat 

a důvody tvrzené podobnosti musí být 

zveřejněny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato otázka by se u transakcí ABCP neměla odkazovat na čl. 10 odst. 1, ale měla by být 

řešena v samostatném odstavci v článku 12. V této souvislosti je třeba upřesnit, že údaje 

o historické výkonnosti v oblasti selhání by měly být poskytnuty pouze držitelům 

sekuritizovaných pozic. V případě plně podporovaného programu ABCP jsou investoři 

chráněni likviditním příslibem. Potenciální investoři proto nepotřebují pro informované 

investiční rozhodnutí informace o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty. Kromě toho 

musí být délka časových řad historických dat u pohledávek z obchodního styku omezena na tři 

roky. 

 

Pozměňovací návrh  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 

Požadavky na úrovni programu 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení. 

2.  Původce, sponzor nebo původní 

věřitel splňuje požadavek na ponechání si 

rizika v souladu s článkem 4 tohoto 

nařízení. 

3.  Program ABCP není resekuritizací 

a úvěrové posílení nezavádí druhou vrstvu 

tranší na úrovni programu. 

4.  Sponzorem programu ABCP je 

úvěrová instituce, která je předmětem 

dohledu podle směrnice 2013/36/EU. 

vypouští se 
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Sponzor je poskytovatelem likviditního 

příslibu, podporuje veškeré sekuritizované 

pozice na úrovni transakce v rámci 

programu ABCP a kryje veškerá rizika 

likvidity a úvěrová rizika a veškerá 

podstatná rizika rozmělnění 

sekuritizovaných expozic, stejně 

jako veškeré ostatní transakční náklady 

a náklady v rámci celého programu. 

5.  Cenné papíry 

emitované programem ABCP nezahrnují 

kupní opce, doložky o rozšíření nebo jiná 

ustanovení, která mají vliv na jejich 

konečnou splatnost. 

6.  Úroková sazba a měnová rizika 

vznikající na úrovni programu ABCP se 

zmírňují a opatření přijatá za tímto 

účelem se zveřejňují. Deriváty se na 

úrovni programu používají pouze pro 

účely zajištění měnového a úrokového 

rizika. Takové deriváty se dokumentují 

v souladu s běžnými standardy v oblasti 

mezinárodních financí. 

7.  Dokumentace související 

s programem jasně uvádí: 

a)  odpovědnost svěřenského správce 

a dalších subjektů s fiduciární povinností 

vůči investorům; 

b)  ustanovení usnadňující včasné 

řešení konfliktů mezi sponzorem a držiteli 

sekuritizovaných pozic; 

c)  smluvní závazky, povinnosti 

a odpovědnost sponzora a jeho řídícího 

týmu, jenž musí mít odborné znalosti 

v oblasti upisování úvěrů, svěřenského 

správce a jiných poskytovatelů 

pomocných služeb; 

d)  postupy a povinnosti nezbytné 

k zajištění toho, že selhání nebo platební 

neschopnost obsluhovatele nepovede 

k ukončení obsluhy; 

e)  ustanovení pro nahrazení 

protistran derivátů a banky vedoucí účet 

na úrovni programu ABCP v případě 

jejich selhání, platební neschopnosti, 
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popřípadě jiných specifikovaných 

událostí; 

f)  že v případě specifikovaných 

událostí, selhání nebo platební 

neschopnosti sponzora budou podniknuta 

nápravná opatření za účelem zajištění 

závazku financování nebo nahrazení 

poskytovatele likviditního příslibu. Pokud 

poskytovatel likviditního příslibu neobnoví 

závazek financování do 30 dnů po 

skončení doby jeho platnosti, likvidní 

facilita se vyčerpá, cenné papíry, u nichž 

nastane splatnost, se vyplatí a transakce 

přestanou kupovat expozice za 

současného splácení stávajících 

podkladových expozic. 

Pokyny, postupy a kontrola řízení rizik 

jsou řádně zdokumentovány a jsou 

zavedeny účinné systémy. 

8.  Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 

a veškeré informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a) poskytnou před oceněním 

potenciálním investorům. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  386 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 



 

AM\1101734CS.doc 53/114 PE587.508v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení. 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

stanovené v čl. 12 odst. 1a až 1d, 1h až 1j 

a 3 až 7. 

 Nejméně 70 % z celkové částky expozic, 

které jsou základem transakcí v rámci 

programu ABCP a které jsou financovány 

v rámci programu, musí po celou dobu 

splňovat požadavky stanovené v čl. 12 

odst. 1e až 1g a 2. 

 Po dobu dvou let ode dne [date of entry 

into force of this Regulation] může až 

20 % této celkové částky představovat 

expozice vůči sekuritizačním transakcím, 

které nesplňují tyto požadavky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aktiva programů ABCP mohou zahrnovat nejen sekuritizační transakce, ale i zajištěné 

úvěrové transakce nebo jiné transakce, které z jakéhokoli důvodu nesplňují definici 

„sekuritizace“ podle CRR. Takového transakce – které často poskytují významné finanční 

prostředky klientům bankovních sponzorů z řad malých a středních podniků – by vůbec 

nespadaly pod definici sekuritizace podle CRR, a ještě méně by splňovaly kritéria 

kvalifikované sekuritizace. Je důležité, aby kritéria programu ABCP umožnila financovat tyto 

nesekuritizační transakce, aniž by to ovlivnilo jeho status kvalifikovaného programu ABCP. 
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Pozměňovací návrh  388 

Burkhard Balz 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení. 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení, s výjimkou 

jednotlivých transakcí ve výši až 15 % 

z celkové částky podkladových expozic 

programu ABCP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Všechny transakce v rámci 

programu ABCP musí splňovat požadavky 

článku 12 tohoto nařízení. 

1. 70 % transakcí v rámci programu 

ABCP měřeno podle objemu 

sekuritizovaných expozic musí splňovat 

požadavky článku 12 tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not 

a single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 
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loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 

 

Pozměňovací návrh  390 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Cenné papíry 

emitované programem ABCP nezahrnují 

kupní opce, doložky o rozšíření nebo jiná 

ustanovení, která mají vliv na jejich 

konečnou splatnost. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Mnoho programů ABCP s více prodávajícími, které jsou důležité pro financování aktiv reálné 

ekonomiky, jako jsou pohledávky z obchodního styku, automobilové úvěry, leasingy apod., 

přidalo ke své schopnosti vydávat obchodní cenné papíry i kupní opce (ve vlastnictví 

conduitu) nebo prodejní opce (ve vlastnictví investora) za účelem obezřetného řízení likvidity. 

Čl. 13 odst. 4 stanoví, že „ sponzorem programu ABCP je úvěrová instituce [...] podporuje 

veškeré sekuritizované pozice na úrovni transakce v rámci programu ABCP a kryje 

veškerá rizika likvidity a úvěrová rizika“, takže riziko pro investora je rizikem pro sponzora. 

 

Pozměňovací návrh  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Cenné papíry 

emitované programem ABCP nezahrnují 

kupní opce, doložky o rozšíření nebo jiná 

ustanovení, která mají vliv na jejich 

konečnou splatnost. 

5. Cenné papíry 

emitované programem ABCP, které 

zahrnují kupní opce, doložky o rozšíření 

nebo jiná ustanovení podle uvážení 

původce, sponzora nebo sekuritizační 

jednotky pro speciální účel, které mají vliv 
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na jejich konečnou splatnost, se nepovažují 

za JTS. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zákaz by se měl vztahovat pouze na vydané strukturované ABCP. Navíc se nesmí vyloučit 

ABCP, kde má investor právo od obchodního cenného papíru odstoupit. V rámci stejného 

programu mohou vedle sebe existovat obchodní cenné papíry, které obsahují například 

prodejní opce pro investora (strukturované cenné papíry) a standardní („plain vanilla“) 

ABCP (bez volby). V takovém případě může být standardní ABCP stále být JTS sekuritizací 

a strukturovaný obchodní cenný papír současně ne. V opačném případě by jeden 

strukturovaný obchodní cenný papír „nakazil“ veškeré nestrukturované ABCP. 

 

Pozměňovací návrh  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odpovědnost svěřenského správce 

a dalších subjektů s fiduciární povinností 

vůči investorům; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 13 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odpovědnost svěřenského správce 

a dalších subjektů s fiduciární povinností 

vůči investorům; 

a) odpovědnost svěřenského správce 

a případně dalších subjektů s fiduciární 

povinností vůči investorům; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, ABCP má krátkou splatnost a plnou likviditní a úvěrovou podporu od 

sponzorské banky, nevyžadují obvykle programové struktury svěřenského správce nebo jiného 

zástupce držitelů nebo ustanovení o shromáždění držitelů. 

 

Pozměňovací návrh  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. b

  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ustanovení usnadňující včasné 

řešení konfliktů mezi sponzorem a držiteli 

sekuritizovaných pozic; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ustanovení usnadňující včasné 

řešení konfliktů mezi sponzorem a držiteli 

sekuritizovaných pozic; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyžadovat opatření za účelem usnadnění řešení sporů mezi sponzorem a investory by bylo 

v rozporu se zacházením s jakýmkoli jiným druhem investičního produktu a nebylo by 

oprávněné, neboť vzhledem ke struktuře a podmínkám těchto programů žádné takové konflikty 

pravděpodobně nevzniknou. 
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Pozměňovací návrh  396 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) smluvní závazky, povinnosti 

a odpovědnost sponzora a jeho řídícího 

týmu, jenž musí mít odborné znalosti 

v oblasti upisování úvěrů, svěřenského 

správce a jiných poskytovatelů pomocných 

služeb; 

c) smluvní závazky, povinnosti 

a odpovědnost sponzora, jenž musí mít 

odborné znalosti v oblasti upisování úvěrů, 

případně svěřenského správce a jiných 

poskytovatelů pomocných služeb; 

Or. en 

Odůvodnění 

Dokumentace související s programem stanoví smluvní povinnosti sponzora, ale jeho řídící 

tým nebude mít přímé smluvní povinnosti vůči ostatním stranám. Mnoho programů ABCP 

nemá svěřenského správce. 

 

Pozměňovací návrh  397 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) postupy a povinnosti nezbytné 

k zajištění toho, že selhání nebo platební 

neschopnost obsluhovatele nepovede 

k ukončení obsluhy; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V programech ABCP odkazuje obecně „obsluhovatel“ na obsluhovatele podkladové 

transakce; na úrovni programu obecně neexistuje žádný „obsluhovatel“, ale sponzor řídí 

program jako „správce programu“. Jelikož tyto programy v zásadě spoléhají na úvěrovou 

kvalitu a schopnosti sponzora, není reálné požadovat ustanovení, podle něhož má program 
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pokračovat i v případě selhání nebo platební neschopnosti sponzora. 

 

Pozměňovací návrh  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) ustanovení pro nahrazení 

protistran derivátů a banky vedoucí účet 

na úrovni programu ABCP v případě 

jejich selhání, platební neschopnosti, 

popřípadě jiných specifikovaných 

událostí. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V plně podporovaném programu ABCP nese sponzor veškerá rizika investorů. Proto vládne 

mezi těmito stranami naprosté sladění zájmů. Z tohoto důvodu jsou požadavky uvedené v a) 

a b) zbytečné a měly by se vypustit. Kromě toho není nutný požadavek uvedený v e), pokud 

likviditní příslib zahrnuje selhání a dále specifikované události protistrany derivátů a banky 

vedoucí účet. 

 

Pozměňovací návrh  399 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 – písm. f – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

že v případě specifikovaných událostí, 

selhání nebo platební neschopnosti 

sponzora budou podniknuta nápravná 

opatření za účelem zajištění závazku 

financování nebo nahrazení poskytovatele 

likviditního příslibu. Pokud poskytovatel 

likviditního příslibu neobnoví závazek 

financování do 30 dnů po skončení doby 

jeho platnosti, likvidní facilita se vyčerpá, 

že pokud poskytovatel likviditního příslibu 

neobnoví závazek financování v rámci 

likvidního příslibu do 30 dnů před 

skončením doby jeho platnosti, likvidní 

facilita se vyčerpá a použije se k vyplacení 

cenných papírů, u nichž nastane splatnost, 

a transakce přestanou kupovat expozice za 

současného splácení stávajících 
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cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se 

vyplatí a transakce přestanou kupovat 

expozice za současného splácení 

stávajících podkladových expozic. 

podkladových expozic. 

Or. en 

Odůvodnění 

Programy ABCP jsou závislé na úvěrové kvalitě a zkušenostech sponzora a nebylo by 

praktické vyžadovat nahrazení v případě platební neschopnosti nebo selhání sponzora. Kromě 

toho, pokud je likviditní facilita vyčerpá před skončením doby platnosti a použijí se 

k vyplacení cenných papírů, u nichž nastane splatnost, není nutné vyžadovat, aby podkladové 

transakce přestaly kupovat expozice. 

 

Pozměňovací návrh  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 

a veškeré informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a) poskytnou před oceněním 

potenciálním investorům. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Na základě tohoto návrhu by bylo všichni původci v programu ABCP společně odpovědní za 

zveřejnění informací na úrovni úvěru, dokumentů a oznámení držitelům ABCP. Investorům by 

byly s měsíční frekvencí prezentovány potenciálně tisíce datových údajů a desítky 

transakčních dokumentů, které by pravděpodobně neměli čas ani zdroje řádně přezkoumat. 

Tato úroveň zveřejnění není přiměřená, vzhledem k tomu, že investoři ABCP obyčejně drží 

ABCP jako krátkodobé investice, s nimiž se často obchoduje. Zpřístupnění informací na 

úrovni úvěrů by měla být ku prospěchu conduitní banky, která ručí za ABCP. 

 

Pozměňovací návrh  401 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 
a veškeré informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a) poskytnou před oceněním 

potenciálním investorům. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 dnů 

po uzavření transakce. 

8. Sponzor programu a emitent 

splňují podmínky článku 5 tohoto nařízení 

na úrovni programu ABCP a veškeré 

informace požadované v čl. 5 odst. 1a 

zpřístupní před oceněním v souladu 

s odstavcem 8a tohoto článku. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel zpřístupní informace 

požadované v čl. 5 odst. 1a písm. b) až e) a 

v čl. 5 odst. 1b písm. b) až e) před 

oceněním v souladu s odstavcem 8a 

alespoň v pracovní nebo počáteční podobě, 

je-li to přípustné podle článku 3 směrnice 

2003/71/ES. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

zpřístupní konečnou dokumentaci 

v souladu s odstavcem 8a nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

Or. en 

Odůvodnění 

V programech s více prodejci nebudou původci zapojeni do poskytování informací investorům 

ABCP či jiným investorům či potenciálním investorům na úrovni programu. Navrhované 

termíny pro poskytování informací potenciálním investorům nedávají smysl v souvislosti 

s programy komerčních cenných papírů, ve kterých jsou nové cenné papíry nabízeny denně a 
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k ocenění a vypořádání obchodů dochází během několika hodin. 

 

Pozměňovací návrh  402 

Michael Theurer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 
odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 

a veškeré informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a) poskytnou před oceněním 

potenciálním investorům. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce. 

8. Sponzor odpovídá za dodržení 

článku 5 tohoto nařízení na úrovni 

programu ABCP a před oceněním poskytne 

potenciálním investorům: 

 a) všechny souhrnné informace 

požadované podle v čl. 5 odst. 1 písm. a) 

poskytne investorům; 

 b) informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. b) až e) tohoto nařízení. 

 V případě plně podporovaného programu 

ABCP ve smyslu čl. 2 odst. 21 se 

investorům nesděluje žádná transakční 

dokumentace. Dokumentaci uvedená 

v bodě b) ii) až vi) může být poskytnuta 

v souhrnné podobě v konečné nabídkové 

dokumentaci nebo prospektu. 

 

Or. en 
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Odůvodnění 

Za zpřístupnění informací investorovi by měl být odpovědný pouze sponzor a výhradně na 

úrovni programu. V programu s více prodejci jsou pohledávky od několika původců z reálné 

ekonomiky sekuritizovány. Jednotlivý původce proto může poskytnout pouze informace 

o svých vlastních portfoliích. Kromě toho se informace o podkladových pohledávkách (čl. 5 

odst. 1 písm. a) předkládají investorům pouze v souhrnné podobě. Dokumentace na úrovni 

programu může být popsána v nabídkové dokumentaci (např. ve zprávě pro investora). 

 

Pozměňovací návrh  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 

a veškeré informace požadované v čl. 5 

odst. 1 písm. a) poskytnou před oceněním 

potenciálním investorům. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) až e) 

před oceněním alespoň v pracovní nebo 

počáteční podobě, je-li to přípustné podle 

článku 3 směrnice 2003/71/ES. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel poskytnou konečnou 

dokumentaci investorům nejpozději 15 

dnů po uzavření transakce 

8. Původce a sponzor společně 

odpovídají za dodržení článku 5 tohoto 

nařízení na úrovni programu ABCP 

a zajistí, aby byly veškeré informace 

požadované v čl. 5 odst. 1 písm. a) 

poskytnuty před oceněním potenciálním 

investorům. Původce a sponzor zajistí, aby 

byly informace požadované v čl. 5 odst. 1 

písm. b) až e) poskytnuty před oceněním 

alespoň v pracovní nebo počáteční podobě, 

je-li to přípustné podle článku 3 směrnice 

2003/71/ES. Původce a sponzor zajistí, aby 

byla konečná dokumentace poskytnuta 
investorům nejpozději 15 dnů po uzavření 

transakce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. V případě veřejných sekuritizací se 

informace uvedené v odstavci 8 zveřejňují. 

V případě soukromých sekuritizací se 

informace uvedené v odstavci 8 poskytují 

investorům a na požádání příslušným 

vnitrostátním orgánům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí 

komunikačních služeb Evropského 

datového úložiště pro sekuritizace 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). Evropské 

datové úložiště pro sekuritizace i ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Správné použití komunikačního kanálu 

Evropského datového úložiště pro 

sekuritizace zajistí, aby byly příslušné 

orgány včas informovány. Původce, 

sponzor a sekuritizační jednotka pro 

speciální účel mezi sebou určí jeden 

subjekt, který bude plnit funkci prvního 

kontaktního místa pro investory a příslušné 

orgány. Pokud původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou neurčí subjekt, který bude 

plnit požadavky podle tohoto článku, plní 

tyto požadavky původce. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 tohoto nařízení (dále jen „oznámení 

JTS“). ESMA oznámení JTS zveřejní 

na svých oficiálních internetových 

stránkách podle odstavce 4. Uvedené 

subjekty rovněž informují svůj příslušný 

orgán. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel mezi sebou určí 

jeden subjekt, který bude plnit funkci 

prvního kontaktního místa pro investory 

a příslušné orgány. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  407 

Michael Theurer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). V případě 

programu ABCP s více původci oznámí 

každý původce orgánu ESMA informace 

související s požadavky uvedenými 

v článku 12 pouze ohledně vlastních 
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a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

transakcí, a to v anonymní podobě. 

V případě veřejných sekuritizací ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

V programu ABCP s více prodejci tito prodávají své pohledávky v rámci jedné z transakcí. 

Proto oznamují shodu pouze u „své“ transakce, ale ne v rámci celého programu ABCP. 

Každý původce je proto v těchto programech ABCP povinen pouze prohlásit, že sekuritizace 

splňuje požadavky článku 12 u jeho „vlastních“ transakcí. Je-li oznámení JTS zpřístupněno 

investorům dle čl. 5 odst. 1 písm. d, musí být navíc zachována anonymita transakce. 

 

 

Pozměňovací návrh  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“).ESMA 

poskytne povolení zástupci příslušné třetí 

strany, která bude zjišťovat dodržování 

kritérií JTS. ESMA rovněž oznámení JTS 

zveřejní na svých oficiálních internetových 

stránkách podle odstavce 4 a informuje 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 
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investory a příslušné orgán. mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa 

pro investory a příslušné orgány. 

1. Svěřenský správce sekuritizační 

jednotky pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Původci, sponzoři a sekuritizační jednotka 
pro speciální účel rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

jsou společně odpovědní za trvalé 

dodržování kritérií JTS. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

1. Původci a sponzoři pomocí vzoru 

uvedeného v odstavci 5 tohoto článku 

společně oznámí orgánu ESMA, že daná 

sekuritizace splňuje požadavky článků 7 až 

10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 
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10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mezi sebou určí jeden subjekt, který bude 

plnit funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

(dále jen „oznámení JTS“). ESMA 

oznámení JTS zveřejní na svých oficiálních 

internetových stránkách podle odstavce 4. 

Uvedené subjekty rovněž informují svůj 

příslušný orgán. Původci a sponzoři mezi 

sebou určí jeden subjekt, který bude plnit 

funkci prvního kontaktního místa pro 

investory a příslušné orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Původci nebo sponzoři se mohou 

písemně obrátit na příslušný orgán se 

žádostí o závazné potvrzení o shodě 

založené na stanovisku původce 

a případně sponzora, že sekuritizace 

splňuje některá nebo všechna kritéria 

vztahující se k jednoduchosti dle článku 8 

a standardizaci dle článku 9. V případě 

programu ABCP mohou sponzoři podat 

žádost k příslušnému orgánu o získání 

závazného potvrzení o shodě založeného 

na stanovisku sponzora, že program 

ABCP splňuje některá nebo všechna 

kritéria podle článku 12. 

Or. en 

Odůvodnění 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have 

a supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 
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case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Pozměňovací návrh  412 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel by kromě 

autocertifikačního mechanismu 

popsaného v čl. 14 odst. 1 měli využít 

služeb třetí strany s povolením na základě 

článku 14a, která posoudí, zda je 

sekuritizace v souladu s články 7 až 10 

nebo články 11 až 13. Oznámení JTS 

musí obsahovat prohlášení, že dodržování 

kritérií JTS potvrdila oprávněná třetí 

strana. 

 Oznámení musí obsahovat název 

oprávněné třetí strany, její místo usazení 

a úplný a původní název příslušného 

orgánu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pokud původce, sponzor 
a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

využívají služeb třetí strany s povolením 

na základě článku 14a pro posouzení, zda 

je sekuritizace v souladu s články 7 až 10 

nebo články 11 až 13, bude oznámení JTS 

obsahovat prohlášení, že dodržování 

kritérií JTS potvrdila oprávněná třetí 

strana. Oznámení musí obsahovat název 

oprávněné třetí strany, její místo usazení 

a název příslušného orgánu, který ji vydal 

povolení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh stanoví, že kromě autocertifikačního mechanismu by měla být k dispozici 

certifikace třetí stranou. 

 

Pozměňovací návrh  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel využijí služeb 

třetí strany s povolením na základě článku 

14a pro posouzení, zda je sekuritizace 

v souladu s články 7 až 10 nebo články 11 

až 13, oznámení JTS bude obsahovat 

prohlášení, že dodržování kritérií JTS 

potvrdila tato třetí strana. Oznámení musí 

obsahovat název oprávněné třetí strany, 

její místo usazení a název příslušného 

orgánu, který ji vydal povolení. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Emitenti by měli povinně využívat třetí strany pro posouzení, zda sekuritizace splňuje kritéria 

JTS. Představuje to další úroveň jistoty, že sekuritizace splňuje kritéria JTS, i když 

odpovědnost zůstává za všech okolností na emitentovi. 

 

Pozměňovací návrh  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Původci, sponzoři ani sekuritizační 

jednotka pro speciální účel nepřevádějí 

JTS certifikaci sekuritizací ve prospěch 

třetí strany. Se třetí stranou mohou 

konzultovat certifikaci sekuritizace jako 

JTS, ale názor třetí strany nijak nemění 

odpovědnost emitenta ani investora za 

splnění právních závazků vyplývajících 

z tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Brian Hayes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. K posouzení toho, zda je 

sekuritizace v souladu s články 7 až 10 

nebo články 11 až 13, může být oprávněna 

třetí strana. V případě povolení třetí 

strany bude oznámení JTS obsahovat 

prohlášení, že dodržování kritérií JTS tato 

třetí strana potvrdila. Oznámení musí 

obsahovat název oprávněné třetí strany, 

její místo usazení a název příslušného 

orgánu, který ji vydal povolení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  417 

Brian Hayes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Třetí strana uvedená v čl. 14 odst. 

1 písm. a musí získat od orgánu ESMA 

povolení k posouzení, zda sekuritizace 

splňuje kritéria JTS uvedená v článcích 7 

až 10 nebo článcích 11 až 13 tohoto 

nařízení. ESMA udělí povolení za 

předpokladu, že jsou splněny následující 

podmínky: 

 a) třetí strana účtuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

pouze nediskriminační poplatky 

vycházející z nákladů, jež nejsou rozlišeny 

podle výsledků posouzení, ani s těmito 

výsledky nesouvisí; 

 b) třetí strana je zřízena za jediným 

účelem, a to posouzení souladu s kritérii 

JTS; 

 c) členové řídícího orgánu třetí 

strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti 

a zkušenosti, které jsou přiměřené ke 

splnění daného úkolu třetí strany, mají 

dobrou pověst a jsou bezúhonní; 

 d) řídící orgán třetí strany zahrnuje 

většinu nezávislých členů představujících 

odborníky a investory na trhu se 

sekuritizacemi JTS; 

 e) třetí strana podnikne všechny 

nezbytné kroky k zajištění toho, aby 

ověření splnění kritérií JTS nebylo 

ovlivněno žádným stávajícím nebo 

potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním vztahem třetí strany, jejích 

akcionářů nebo společníků, vedoucích 
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pracovníků, zaměstnanců nebo jiné 

fyzické osoby, jejichž služby třetí strana 

využívá nebo jsou pod jejím dohledem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Není-li původce nebo původní 

věřitel úvěrovou institucí nebo investičním 

podnikem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodů 1 

a 2 nařízení č. 575/2013, k oznámení 

podle odstavce 1 se připojí: 

vypouští se 

a) potvrzení původce nebo původního 

věřitele, že úvěry poskytuje na 

základě řádných a jasně vymezených 

kritérií a jasně stanovených postupů pro 

schvalování, změnu, obnovení 

a financování úvěrů a že má původce 

nebo původní věřitel zavedeny účinné 

systémy uplatňování těchto postupů. 

 

b) prohlášení ohledně toho, zda jsou prvky 

uvedené v písmeni a) předmětem dohled. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 

not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that 

a separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole 
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paragraph should, therefore, be deleted. 

 

Pozměňovací návrh  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel neprodleně 

oznámí orgánu ESMA a svému 

příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto 

nařízení. 

3. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel neprodleně 

oznámí orgánu ESMA a svému 

příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 tohoto nařízení. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  420 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel neprodleně 

oznámí orgánu ESMA a svému 

příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto 

nařízení. 

3. Původce, sponzor nebo 

sekuritizační jednotka pro speciální účel 

použijí komunikační kanály Evropského 

datového úložiště pro sekuritizace 

a neprodleně oznámí orgánu ESMA 

a svému příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 

. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel neprodleně 

oznámí orgánu ESMA a svému 

příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení. 

3. Původce a sponzor neprodleně 

oznámí orgánu ESMA a svému 

příslušnému orgánu, přestane-li 

sekuritizace splňovat požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Původce, sponzor nebo 

sekuritizační jednotka pro speciální účel 

mohou využít služeb třetí strany 

s povolením pro posouzení, zda 

sekuritizace splňuje kritéria JTS. Toto 

využití třetí strany však nijak nemění 

odpovědnost původce, sponzora nebo 

sekuritizační jednotky za splnění právních 

závazků vyplývajících z tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. ESMA vede na svých oficiálních 

internetových stránkách seznam všech 

sekuritizací, ve vztahu k nimž původci, 

4. ESMA neprodleně zveřejní 

v příslušné části svých oficiálních 

internetových stránek seznam všech 
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sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10 nebo článků 11 

až 13 tohoto nařízení. ESMA tento seznam 

aktualizuje, pokud dané sekuritizace 

na základě rozhodnutí příslušných orgánů 

nebo oznámení původce, sponzora nebo 

sekuritizační jednotky pro speciální účel již 

nejsou považovány za JTS sekuritizace. 

Pokud příslušný orgán uložil správní 

sankce nebo nápravná opatření v souladu 

s článkem 17, ihned to oznámí orgánu 

ESMA. ESMA ve svém seznamu ihned 

uvede, že příslušný orgán ve vztahu k dané 

sekuritizaci uložil správní sankce nebo 

nápravná opatření. 

sekuritizací, ve vztahu k nimž původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10. ESMA tento 

seznam aktualizuje, pokud dané 

sekuritizace na základě rozhodnutí 

příslušných orgánů nebo oznámení 

původce, sponzora nebo sekuritizační 

jednotky pro speciální účel již nejsou 

považovány za JTS sekuritizace. Pokud 

příslušný orgán uložil správní sankce nebo 

nápravná opatření v souladu s článkem 17, 

ihned to oznámí orgánu ESMA. ESMA ve 

svém seznamu ihned uvede, že příslušný 

orgán ve vztahu k dané sekuritizaci uložil 

správní sankce nebo nápravná opatření. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  424 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. ESMA vede na svých oficiálních 

internetových stránkách seznam všech 

sekuritizací, ve vztahu k nimž původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10 nebo článků 11 

až 13 tohoto nařízení. ESMA tento seznam 

aktualizuje, pokud dané sekuritizace 

na základě rozhodnutí příslušných orgánů 

nebo oznámení původce, sponzora nebo 

sekuritizační jednotky pro speciální účel již 

nejsou považovány za JTS sekuritizace. 

Pokud příslušný orgán uložil správní 

sankce nebo nápravná opatření v souladu 

s článkem 17, ihned to oznámí orgánu 

ESMA. ESMA ve svém seznamu ihned 

uvede, že příslušný orgán ve vztahu k dané 

sekuritizaci uložil správní sankce nebo 

nápravná opatření. 

4. Evropské datové úložiště pro 

sekuritizace a ESMA vedou každý 

na svých internetových stránkách seznam 

všech sekuritizací, ve vztahu k nimž 

původci, sponzoři a sekuritizační jednotky 

pro speciální účel oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10 nebo článků 11 

až 13. Evropské datové úložiště pro 

sekuritizace a ESMA tento seznam 

aktualizují, pokud dané sekuritizace 

na základě rozhodnutí příslušných orgánů 

nebo oznámení původce, sponzora nebo 

sekuritizační jednotky pro speciální účel již 

nejsou považovány za JTS sekuritizace. 

Pokud příslušný orgán uložil správní 

sankce nebo nápravná opatření v souladu 

s článkem 17, ihned to oznámí orgánu 

ESMA prostřednictvím komunikačního 

kanálu Evropského datového úložiště pro 

sekuritizace. Evropské datové úložiště pro 
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sekuritizace a ESMA ve svém seznamu 

ihned uvedou, že příslušný orgán ve vztahu 

k dané sekuritizaci uložil správní sankce 

nebo nápravná opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. ESMA vede na svých oficiálních 

internetových stránkách seznam všech 

sekuritizací, ve vztahu k nimž původci, 

sponzoři a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10 nebo článků 11 

až 13 tohoto nařízení. ESMA tento seznam 

aktualizuje, pokud dané sekuritizace 

na základě rozhodnutí příslušných orgánů 

nebo oznámení původce, sponzora nebo 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 
již nejsou považovány za JTS sekuritizace. 

Pokud příslušný orgán uložil správní 

sankce nebo nápravná opatření v souladu 

s článkem 17, ihned to oznámí orgánu 

ESMA. ESMA ve svém seznamu ihned 

uvede, že příslušný orgán ve vztahu k dané 

sekuritizaci uložil správní sankce nebo 

nápravná opatření. 

4. ESMA vede na svých oficiálních 

internetových stránkách seznam všech 

sekuritizací, ve vztahu k nimž původci 

nebo sponzoři oznámili, že splňují 

požadavky článků 7 až 10 nebo článků 11 

až 13 tohoto nařízení. ESMA tento seznam 

aktualizuje, pokud dané sekuritizace 

na základě rozhodnutí příslušných orgánů 

nebo oznámení původce nebo sponzora již 

nejsou považovány za JTS sekuritizace. 

Pokud příslušný orgán uložil správní 

sankce nebo nápravná opatření v souladu 

s článkem 17, ihned to oznámí orgánu 

ESMA. ESMA ve svém seznamu ihned 

uvede, že příslušný orgán ve vztahu k dané 

sekuritizaci uložil správní sankce nebo 

nápravná opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 – pododst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA 

a EIOPA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem upřesňujících 

informace, které mají původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

poskytnout, aby splnili své povinnosti 

podle odstavce 1, a prostřednictvím 

standardizovaných vzorů stanoví jejich 

formát. 

Evropská centrální banka (ECB) se 

přesvědčí a zkontroluje, že ESMA v úzké 

spolupráci s orgány EBA a EIOPA 

vypracuje návrhy regulačních technických 

norem upřesňujících informace, které mají 

původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel poskytnout, aby splnili 

své povinnosti podle odstavce 1, 

a prostřednictvím standardizovaných vzorů 

stanoví jejich formát. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 – pododst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA 

a EIOPA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem upřesňujících 

informace, které mají původce, sponzor 

a sekuritizační jednotka pro speciální účel 

poskytnout, aby splnili své povinnosti 

podle odstavce 1, a prostřednictvím 

standardizovaných vzorů stanoví jejich 

formát. 

ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA 

a EIOPA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem upřesňujících 

informace, které musí původce a sponzor 

poskytnout, aby splnili své povinnosti 

podle odstavce 1, a prostřednictvím 

standardizovaných vzorů stanoví jejich 

formát. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Sander Loones 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Původce, sponzor ani sekuritizační 
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jednotka pro speciální účel nepřevádějí 

legálně JTS certifikaci sekuritizací ve 

prospěch třetí strany. Se třetí stranou 

mohou konzultovat, zda může být 

sekuritizace kvalifikována jako JTS, ale 

názor třetí strany nijak nemění 

odpovědnost emitenta ani investora za 

splnění právních závazků vyplývajících 

z tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Třetí strana ověřující splnění kritérií JTS 

 1. Třetí strana uvedená v čl. 14 odst. 

1a musí získat od příslušného orgánu 

povolení k posouzení, zda sekuritizace 

splňuje kritéria JTS uvedená v článcích 7 

až 10 nebo článcích 11 až 13. Příslušný 

orgán udělí povolení za předpokladu, že 

jsou splněny následující podmínky: 

 a) třetí strana účtuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

pouze nediskriminační poplatky 

vycházející z nákladů, jež nejsou rozlišeny 

podle výsledků posouzení, ani s těmito 

výsledky nesouvisí; 

 b) třetí strana není ani regulovaným 

podnikem dle definice čl. 2 odst. 4 

směrnice 2002/87/ES, ani ratingovou 

agenturou dle definice v čl. 3 odst. 1 písm. 

b) nařízení (ES) č 1060/2009 a výkon 

jiných činností třetí osoby neohrožuje 

nezávislost ani integritu jejího 

posuzování; 
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 c) třetí strana neposkytuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

žádnou formu poradenských, 

auditorských nebo jiných odpovídajících 

služeb; 

 d) členové řídícího orgánu třetí 

strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti 

a zkušenosti, které jsou přiměřené ke 

splnění daného úkolu třetí strany, mají 

dobrou pověst a jsou bezúhonní; 

 e) řídící orgán třetí strany je alespoň 

z jedné třetiny tvořen nezávislými členy, 

kterých však není méně než dva; 

 f) třetí strana podnikne všechny 

nezbytné kroky k zajištění toho, aby 

ověření splnění kritérií JTS nebylo 

ovlivněno žádným stávajícím nebo 

potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním vztahem třetí strany, jejích 

akcionářů nebo společníků, vedoucích 

pracovníků, zaměstnanců nebo jiné 

fyzické osoby, jejichž služby třetí strana 

využívá nebo jsou pod jejím dohledem. Za 

tímto účelem třetí strana zřizuje, udržuje, 

prosazuje a dokumentuje účinný vnitřní 

kontrolní systém upravující uplatňování 

zásad a postupů pro zjišťování 

a předcházení možnému střetu zájmů. 

Potenciální či stávající střety zájmů, které 

byly zjištěny, musí být bez prodlení 

odstraněny nebo alespoň zmírněny 

a zveřejněny. Třetí strana musí vytvořit, 

udržovat, prosazovat a dokumentovat 

adekvátní postupy a procesy zajišťující 

nezávislost posuzování plnění kritérií JTS. 

Třetí strana musí pravidelně tyto zásady 

a postupy sledovat a přezkoumávat s cílem 

zhodnotit jejich účinnost a posoudit, zda 

je nutné je aktualizovat; a 

 g) třetí strana může prokázat, že má 

vlastní provozní záruky a interní procesy, 

které jí umožňují posuzovat plnění kritérií 

JTS. 

 Příslušný orgán povolení odejme, pokud 

se domnívá, že třetí strana podstatným 
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způsobem výše uvedené podmínky 

nesplňuje. 

 2. Třetí strana, která získala povolení 

v souladu s odstavcem 1, oznámí bez 

prodlení příslušnému orgánu veškeré 

zásadní změny v informacích 

poskytnutých podle tohoto odstavce nebo 

jakékoliv jiné změny, o nichž by mohlo být 

důvodně usuzováno, že mohou ovlivnit 

posouzení ze strany příslušného orgánu. 

 3. Příslušný orgán může třetí osobě 

uvedené v odstavci 1 účtovat poplatky 

vycházející z nákladů, které pokryjí 

nezbytné výdaje související s posouzením 

žádosti o povolení a s následným 

monitorováním plnění podmínek 

stanovených v odstavci 1. 

 4. ESMA vypracuje a vede seznam 

všech třetích stran s povolením, 

vycházející z informací o povoleních, 

které orgánu ESMA předají příslušné 

orgány. 

 5. ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících informace, které se mají 

poskytnout příslušným orgánům v žádosti 

o povolení třetí strany podle odstavce 1. 

 ESMA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do [six months 

after entry into force of this Regulation]. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci postupem 

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14 a 

 Třetí strana ověřující splnění kritérií JTS 

 1. Třetí strana uvedená v čl. 14 odst. 

1a musí získat od příslušného orgánu 

povolení k provádění posouzení, zda 

sekuritizace splňuje kritéria JTS uvedená 

v článcích 7 až 10 nebo článcích 11 až 13. 

Příslušný orgán udělí povolení za 

předpokladu, že jsou splněny následující 

podmínky: 

 a) třetí strana účtuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

pouze nediskriminační poplatky 

vycházející z nákladů, jež nejsou rozlišeny 

podle výsledků posouzení, ani s těmito 

výsledky nesouvisí; 

 b) třetí strana není ani regulovaným 

podnikem dle definice čl. 2 odst. 4 

směrnice 2002/87/ES, ani ratingovou 

agenturou dle definice v čl. 3 odst. 1 písm. 

b) nařízení (ES) č 1060/2009 a výkon 

jiných činností třetí osoby neohrožuje 

nezávislost ani integritu jejího 

posuzování; 

 c) třetí strana neposkytuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

žádnou formu poradenských, 

auditorských nebo jiných odpovídajících 

služeb; 

 d) členové řídícího orgánu třetí 

strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti 

a zkušenosti, které jsou přiměřené ke 

splnění daného úkolu třetí strany, mají 

dobrou pověst a jsou bezúhonní; řídící 

orgán třetí strany je alespoň z jedné 

třetiny tvořen nezávislými členy, kterých 

však není méně než dva; 

 e) třetí strana podnikne všechny 

nezbytné kroky k zajištění toho, aby 
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ověření splnění kritérií JTS nebylo 

ovlivněno žádným stávajícím nebo 

potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním vztahem třetí strany, jejích 

akcionářů nebo společníků, vedoucích 

pracovníků, zaměstnanců nebo jiné 

fyzické osoby, jejichž služby třetí strana 

využívá nebo jsou pod jejím dohledem. Za 

tímto účelem třetí strana zřizuje, udržuje, 

prosazuje a dokumentuje účinný vnitřní 

kontrolní systém upravující uplatňování 

zásad a postupů pro zjišťování 

a předcházení možnému střetu zájmů. 

Potenciální či stávající střety zájmů, které 

byly zjištěny, musí být bez prodlení 

odstraněny nebo zmírněny a zveřejněny. 

Třetí strana musí vytvořit, udržovat, 

prosazovat a dokumentovat adekvátní 

postupy a procesy zajišťující nezávislost 

posuzování plnění kritérií JTS. Třetí 

strana musí pravidelně tyto zásady 

a postupy sledovat a přezkoumávat s cílem 

zhodnotit jejich účinnost a posoudit, zda 

je nutné je aktualizovat; a 

 f) třetí strana může prokázat, že má 

vlastní provozní záruky a interní procesy, 

které jí umožňují posuzovat plnění kritérií 

JTS. 

 Příslušný orgán povolení odejme, pokud 

se domnívá, že třetí strana podstatným 

způsobem výše uvedené podmínky 

nesplňuje. 

 2. Třetí strana, která získala povolení 

v souladu s odstavcem 1, oznámí bez 

prodlení příslušnému orgánu veškeré 

zásadní změny v informacích 

poskytnutých podle tohoto odstavce nebo 

jakékoliv jiné změny, o nichž by mohlo být 

důvodně usuzováno, že mohou ovlivnit 

posouzení ze strany příslušného orgánu. 

 2. Příslušný orgán může třetí osobě 

uvedené v odstavci 1 účtovat poplatky 

vycházející z nákladů, které pokryjí 

nezbytné výdaje související s posouzením 

žádosti o povolení a s následným 

monitorováním plnění podmínek 

stanovených v odstavci 1. 
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 3. ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících informace, které se mají 

poskytnout příslušným orgánům v žádosti 

o povolení třetí strany podle odstavce 1. 

 ESMA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do [six months 

after entry into force of this Regulation]. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci postupem 

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh stanoví kritéria pro certifikaci sekuritizací JTS třetí stranou. 

 

Pozměňovací návrh  431 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Třetí strana uvedená v čl. 14 odst. 1a musí 

získat od příslušného orgánu povolení 

k provedení posouzení, zda sekuritizace 

splňuje kritéria JTS uvedená v článcích 7 

až 10 nebo článcích 11 až 13. Příslušný 

orgán udělí povolení za předpokladu, že 

jsou splněny následující podmínky: 

 a) třetí strana účtuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

pouze nediskriminační poplatky 

vycházející z nákladů, jež nejsou rozlišeny 

podle výsledků posouzení, ani s těmito 

výsledky nesouvisí; 
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 b) třetí strana není ani regulovaným 

podnikem dle definice čl. 2 odst. 4 

směrnice 2002/87/ES, ani ratingovou 

agenturou dle definice v čl. 3 odst. 1 písm. 

b) nařízení (ES) č 1060/2009 a výkon 

jiných činností třetí osoby neohrožuje 

nezávislost ani integritu jejího 

posuzování; 

 c) třetí strana neposkytuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

žádnou formu poradenských, 

auditorských nebo jiných odpovídajících 

služeb; 

 d) členové řídícího orgánu třetí 

strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti 

a zkušenosti, které jsou přiměřené ke 

splnění daného úkolu třetí strany, mají 

dobrou pověst a jsou bezúhonní; 

 e) řídící orgán třetí strany je alespoň 

z jedné třetiny tvořen nezávislými členy, 

kterých však není méně než dva; 

 f) třetí strana podnikne všechny 

nezbytné kroky k zajištění toho, aby 

ověření splnění kritérií JTS nebylo 

ovlivněno žádným stávajícím nebo 

potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním vztahem třetí strany, jejích 

akcionářů nebo společníků, vedoucích 

pracovníků, zaměstnanců nebo jiné 

fyzické osoby, jejichž služby třetí strana 

využívá nebo jsou pod jejím dohledem. Za 

tímto účelem třetí strana zřizuje, udržuje, 

prosazuje a dokumentuje účinný vnitřní 

kontrolní systém upravující uplatňování 

zásad a postupů pro zjišťování 

a předcházení možnému střetu zájmů. 

Potenciální či stávající střety zájmů, které 

byly zjištěny, musí být bez prodlení 

odstraněny nebo zmírněny a zveřejněny. 

Třetí strana musí vytvořit, udržovat, 

prosazovat a dokumentovat adekvátní 

postupy a procesy zajišťující nezávislost 

posuzování plnění kritérií JTS. Třetí 

strana musí pravidelně tyto zásady 

a postupy sledovat a přezkoumávat s cílem 
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zhodnotit jejich účinnost a posoudit, zda 

je nutné je aktualizovat; a 

 g) třetí strana může prokázat, že má 

vlastní provozní záruky a interní procesy, 

které jí umožňují posuzovat plnění kritérií 

JTS. 

 Příslušný orgán povolení odejme, pokud 

se domnívá, že třetí strana podstatným 

způsobem výše uvedené podmínky 

nesplňuje. 

 2. Třetí strana, která získala povolení 

v souladu s odstavcem 1, oznámí bez 

prodlení příslušnému orgánu veškeré 

zásadní změny v informacích 

poskytnutých podle tohoto odstavce nebo 

jakékoliv jiné změny, o nichž by mohlo být 

důvodně usuzováno, že mohou ovlivnit 

posouzení ze strany příslušného orgánu. 

 3. Příslušný orgán může třetí osobě 

uvedené v odstavci 1 účtovat poplatky 

vycházející z nákladů, které pokryjí 

nezbytné výdaje související s posouzením 

žádosti o povolení a s následným 

monitorováním plnění podmínek 

stanovených v odstavci 1. 

 4. ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících informace, které se mají 

poskytnout příslušným orgánům v žádosti 

o povolení třetí strany podle odstavce 1. 

 ESMA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do [six months 

after entry into force of this Regulation]. 

 Na Komisi je přenesena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci postupem 

podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  432 

Danuta Maria Hübner 
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Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Třetí strany s povolením 

 1. Třetí strana provádějící posouzení, 

zda jsou splněna kritéria JTS uvedená 

v čl. 14 odst. 3a musí získat povolení od 

orgánu ESMA. Povolení se uděluje pouze 

za předpokladu, že jsou splněny 

následující podmínky: 

 a) třetí strana účtuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

pouze nediskriminační poplatky 

vycházející z nákladů, jež nejsou rozlišeny 

podle výsledků posouzení, ani s těmito 

výsledky nesouvisí; 

 b) třetí strana není ani regulovaným 

podnikem dle definice čl. 2 odst. 4 

směrnice 2002/87/ES, ani ratingovou 

agenturou dle definice v čl. 3 odst. 1 písm. 

b) nařízení (ES) č 1060/2009 a výkon 

jiných činností třetí osoby neohrožuje 

nezávislost ani integritu jejího 

posuzování; 

 c) třetí strana neposkytuje původcům, 

sponzorům nebo sekuritizačním 

jednotkám pro speciální účel zapojeným 

do sekuritizace, jež třetí osoba posuzuje, 

žádnou formu poradenských, 

auditorských nebo jiných odpovídajících 

služeb; 

 d) členové řídícího orgánu třetí 

strany mají odbornou kvalifikaci, znalosti 

a zkušenosti, které jsou přiměřené ke 

splnění daného úkolu třetí strany, mají 

dobrou pověst a jsou bezúhonní; 

 e) řídící orgán třetí strany je alespoň 

z jedné poloviny tvořen nezávislými členy, 

kterých však není méně než dva a kteří 

zastupují investory aktivní na trhu se 
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sekuritizacemi JTS; 

 f) třetí strana podnikne všechny 

nezbytné kroky k zajištění toho, aby 

ověření splnění kritérií JTS nebylo 

ovlivněno žádným stávajícím nebo 

potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním vztahem třetí strany, jejích 

akcionářů nebo společníků, vedoucích 

pracovníků, zaměstnanců nebo jiné 

fyzické osoby, jejichž služby třetí strana 

využívá nebo jsou pod jejím dohledem. Za 

tímto účelem třetí strana zřizuje, udržuje, 

prosazuje a dokumentuje účinný vnitřní 

kontrolní systém upravující uplatňování 

zásad a postupů pro zjišťování 

a předcházení možnému střetu zájmů. 

Potenciální či stávající střety zájmů, které 

byly zjištěny, musí být bez prodlení 

odstraněny nebo zmírněny a zveřejněny. 

Třetí strana musí vytvořit, udržovat, 

prosazovat a dokumentovat adekvátní 

postupy a procesy zajišťující nezávislost 

posuzování plnění kritérií JTS 

a zajišťující, aby třetí strana jednala 

v nejlepším zájmu investorů do 

sekuritizací, které posuzuje. Třetí strana 

musí pravidelně tyto zásady a postupy 

sledovat a přezkoumávat s cílem zhodnotit 

jejich účinnost a posoudit, zda je nutné je 

aktualizovat; 

 g) třetí strana může prokázat, že má 

vlastní provozní záruky a interní procesy, 

které jí umožňují posuzovat plnění kritérií 

JTS. 

 2. Neplnění výše uvedených 

podmínek povede k odebrání povolení ze 

strany orgánu ESMA.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro subjekty, na něž se nevztahují 

legislativní akty Unie uvedené v odstavci 

3, členské státy určí jeden nebo více 

příslušných orgánů za účelem zajištění 

souladu s články 4 až 14 tohoto nařízení. 

Členské státy informují Komisi, orgány 

ESMA, EBA a EIOPA a příslušné orgány 

ostatních členských států o určení 

příslušných orgánů podle tohoto odstavce. 

4. Pro subjekty, na něž se nevztahují 

legislativní akty Unie uvedené v odstavci 

3, členské státy určí jeden nebo více 

příslušných orgánů za účelem zajištění 

souladu s články 4 až 14 tohoto nařízení. 

Členské státy informují Komisi, orgány 

ESMA, EBA a EIOPA a příslušné orgány 

ostatních členských států o určení 

příslušných orgánů podle tohoto odstavce. 

 Tato povinnost neplatí pro podniky 

prodávající expozice v rámci programu 

ABCP nebo jiné sekuritizační transakce 

nebo systémy transakcí. 

Or. en 

Odůvodnění 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Pozměňovací návrh  434 

Burkhard Balz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro subjekty, na něž se nevztahují 

legislativní akty Unie uvedené v odstavci 

3, členské státy určí jeden nebo více 

příslušných orgánů za účelem zajištění 

souladu s články 4 až 14 tohoto nařízení. 

Členské státy informují Komisi, orgány 

ESMA, EBA a EIOPA a příslušné orgány 

4. Pro subjekty, na něž se nevztahují 

legislativní akty Unie uvedené v odstavci 

3, členské státy určí jeden nebo více 

příslušných orgánů za účelem zajištění 

souladu s články 4 až 14 tohoto nařízení. 

Členské státy informují Komisi, orgány 

ESMA, EBA a EIOPA a příslušné orgány 
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ostatních členských států o určení 

příslušných orgánů podle tohoto odstavce. 

ostatních členských států o určení 

příslušných orgánů podle tohoto odstavce. 

Tato povinnost určení neplatí pro podniky 

prodávající expozice v rámci programu 

ABCP nebo jiné sekuritizační transakce 

nebo systémy transakcí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušný orgán pravidelně 

přezkoumává ujednání, postupy 

a mechanismy zavedené původci, 

sponzory, sekuritizačními jednotkami pro 

speciální účel a původními věřiteli pro 

dosažení souladu s tímto nařízením. 

2. Příslušný orgán pravidelně 

přezkoumává ujednání, postupy 

a mechanismy zavedené původci, sponzory 

a původními věřiteli pro dosažení souladu 

s tímto nařízením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  436 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Příslušný orgán sleduje, a to 

i prostřednictvím pravidelných kontrol na 

místě, nové emise, zejména sekuritizací, 

s nimiž má trh jen málo zkušeností, za 

účelem odhalení porušení uvedených v čl. 

17 odst. 1 nebo prvků, pro které neexistuje 

žádné zjevné odůvodnění jiné než 

obcházení ustanovení tohoto nařízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušné orgány zajistí, aby rizika 

plynoucí ze sekuritizačních transakcí, 

včetně reputačních rizik, byla hodnocena 

a řešena prostřednictvím vhodných politik 

a postupů původců, sponzorů, 

sekuritizačních jednotek pro speciální 

účel a původních věřitelů. 

3. Příslušné orgány vyžadují, aby 

rizika plynoucí ze sekuritizačních 

transakcí, včetně reputačních rizik, byla 

hodnocena a řešena prostřednictvím 

vhodných politik a postupů původců, 

sponzorů a původních věřitelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  438 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušné orgány zajistí, aby rizika 

plynoucí ze sekuritizačních transakcí, 

včetně reputačních rizik, byla hodnocena 

a řešena prostřednictvím vhodných politik 

a postupů původců, sponzorů, 

sekuritizačních jednotek pro speciální účel 

a původních věřitelů. 

3. Příslušné orgány vyžadují, aby 

rizika plynoucí ze sekuritizačních 

transakcí, včetně reputačních rizik, byla 

hodnocena a řešena prostřednictvím 

vhodných politik a postupů původců, 

sponzorů, sekuritizačních jednotek pro 

speciální účel a původních věřitelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem je zajistit, aby odpovědnost za vyhodnocení a řešení rizik pevně spočívala na stranách 

sekuritizace a příslušné orgány získávají pravomoc prosadit, aby toto prováděly strany 

sekuritizace. 
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Pozměňovací návrh  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Článek 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 16a 

 Makroobezřetnostní dohled 

 Evropský výbor pro systémová rizika 

poskytne makroobezřetnostní dohled nad 

evropským trhem se sekuritizacemi 

a přijme opatření za účelem přizpůsobení 

se tržním podmínkám, zabránění rozvoji 

bubliny na trhu s aktivy a zabránění 

ukončení činnosti trhů. 

 Evropský výbor pro systémová rizika 

navrhne příslušným orgánům následující 

opatření za účelem přizpůsobení se 

podmínkám trhu: 

 – přizpůsobení míry ponechání si 

rizika dle článku 4 tohoto nařízení při 

zohlednění specifik tržních segmentů 

a záruk vztahujících se na sekuritizovaná 

aktiva, 

 – nastavení úrovně rizika pro 

sekuritizace v článcích 259, 260, 261, 263 

a 264 nařízení (EU) č 575/2013 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 

instituce a investiční podniky, 

 – nastavení pákového poměru, 

ukazatele krytí likvidity, ukazatele čistého 

stabilního financování úvěrových institucí 

a investičních firem působících na trhu 

sekuritizací. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Článek 16 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 16a 

 Příslušný orgán původce nebo sponzora je 

oprávněn poskytnout potvrzení 

požadované podle čl. 4 odst. 2, tedy že 

sekuritizace splňuje některá nebo všechna 

kritéria dle článků 8 a 9. V případě 

programu ABCP je příslušný orgán 

sponzora oprávněn poskytnout potvrzení 

požadované podle čl. 14 odst. 2, že 

program ABCP splňuje některá nebo 

všechna kritéria podle článku 12. Toto 

potvrzení je právně závazné pro všechny 

orgánu dohledu v Evropské unii. 

Or. en 

Odůvodnění 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have 

a supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Pozměňovací návrh  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčeno právo členských 

států stanovit a uložit trestněprávní 

sankce podle článku 19 tohoto nařízení, 

stanoví členské státy pravidla pro ukládání 

přiměřených správních sankcí 

a nápravných opatření pro situace, kdy: 

1. Členské státy stanoví pravidla pro 

ukládání přiměřených správních sankcí 

a nápravných opatření pro situace, kdy: 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy v následujících pododstavcích zavádějí test „nedbalosti či opomenutí“ 

ze stávajícího článku 407 CRR. Má se tak zajistit rozlišování mezi hrubou nedbalostí 

a záměrem na jedné straně a lehkou nedbalostí na straně druhé. 

 

Pozměňovací návrh  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) původce, sponzor nebo původní 

věřitel nesplnil požadavky článku; 

a) původce, sponzor nebo původní 

věřitel svou nedbalostí či opomenutím 

nesplnil požadavky článku; 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy v následujících pododstavcích zavádějí test „nedbalosti či opomenutí“ 

ze stávajícího článku 407 CRR. Má se tak zajistit rozlišování mezi hrubou nedbalostí 

a záměrem na jedné straně a lehkou nedbalostí na straně druhé. 

 

Pozměňovací návrh  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel nesplnili 

požadavky článku 5; 

b) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel svou nedbalostí 

či opomenutím nesplnili požadavky 

článku; 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy v následujících pododstavcích zavádějí test „nedbalosti či opomenutí“ 

ze stávajícího článku 407 CRR. Má se tak zajistit rozlišování mezi hrubou nedbalostí 

a záměrem na jedné straně a lehkou nedbalostí na straně druhé. 

 

Pozměňovací návrh  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel nesplnili 

požadavky článku 5; 

b) původce nebo sponzor nesplnili 

požadavky článku 5; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) původce, sponzor a sekuritizační 

jednotka pro speciální účel nesplnili 

požadavky článku 5; 

b) původce nebo sponzor nesplnili 

požadavky článku 5; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel nesplnili požadavky 

článků 7 až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto 

nařízení. 

sekuritizace je označena jako JTS 

a původce, sponzor nebo sekuritizační 

jednotka pro speciální účel nesplnili svou 

nedbalostí či opomenutím požadavky 

článků 7 až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto 

nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy v následujících pododstavcích zavádějí test „nedbalosti či opomenutí“ 

ze stávajícího článku 407 CRR. Má se tak zajistit rozlišování mezi hrubou nedbalostí 

a záměrem na jedné straně a lehkou nedbalostí na straně druhé. 

 

Pozměňovací návrh  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Původce, sponzor a sekuritizační jednotka 

pro speciální účel nesplnili požadavky 

článků 7 až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto 

nařízení. 

Původce nebo sponzor požadavky článků 7 

až 10 nebo článků 11 až 13 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 původce či sponzor používá v rozporu 

s článkem 6 tohoto nařízení pro své 

sekuritizace označení „JTS“, i když 

sekuritizace nesplňuje všechny požadavky 

buď článků 7 až 10, nebo článků 11 až 13 

tohoto nařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 původce nebo sponzor poskytl zavádějící 

oznámení podle čl. 14 odst. 1 tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy rovněž zajistí, aby byly 

správní sankce a/nebo nápravná opatření 

účinně prováděny. 

Členské státy rovněž zajistí, aby byly 

správní sankce a/nebo nápravná opatření 

účinně prováděny. Tyto správní sankce 

a/nebo nápravná opatření však nejsou 

určeny pro sekuritizační jednotku pro 

speciální účel ani nesmí jinak poškozovat 

investory příslušné sekuritizované 

transakce. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Cílem nového nařízení je podpora postupné integrace finančních trhů EU. Toho lze 

dosáhnout pouze znovuzískáním důvěry investorů. Pokud by se však pokuty dle odstavce 2 

ukládaly sekuritizační jednotce pro speciální účel, musely by být zaplaceny z aktiv transakce, 

jíž je sekuritizační jednotky pro speciální účel nedílnou součástí, a vedlo by to tudíž 

k nedostatku finančních prostředků dostupných pro investory. To by vedlo k latentnímu riziku 

pro investory a opět by to ohrozilo jejich důvěru. 

 

Pozměňovací návrh  451 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tato pravidla by měla uznávat 

dobrou víru účastníků trhu a sankce 

uplatňovat přiměřeně, s přihlédnutím 

k povaze porušení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně 5 000 000 EUR, nebo v členských 

státech, jejichž měnou není euro, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní 

měně ke dni [date of entry into force of this 

Regulation]; 

e) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně 10 000 000 EUR, nebo 

v členských státech, jejichž měnou není 

euro, v odpovídající hodnotě 

ve vnitrostátní měně ke dni [date of entry 

into force of this Regulation]; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  453 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) nebo v případě právnické osoby 

maximální správní pokuta uvedená 

v písmeni e) nebo až do výše 10 % 

celkového ročního obratu právnické osoby 

podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené řídícím orgánem; je-li právnická 

osoba mateřským podnikem nebo 

dceřiným podnikem mateřského podniku, 

který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku podle 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným 

celkovým ročním obratem celkový roční 

obrat nebo odpovídající druh příjmů 

v souladu s příslušnými účetními 

legislativními akty podle nejnovější 

dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného 

mateřského podniku; 

f) nebo v případě právnické osoby 

maximální správní pokuta uvedená 

v písmeni e) nebo až do výše 20 % 

celkového ročního obratu právnické osoby 

podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené řídícím orgánem; je-li právnická 

osoba mateřským podnikem nebo 

dceřiným podnikem mateřského podniku, 

který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku podle 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným 

celkovým ročním obratem celkový roční 

obrat nebo odpovídající druh příjmů 

v souladu s příslušnými účetními 

legislativními akty podle nejnovější 

dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného 

mateřského podniku; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  454 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně dvojnásobku výhody, která byla 

porušením předpisů získána, pokud lze tuto 

výhodu stanovit, a to i v případě, že tato 

částka převyšuje maximální částky 

v písmenech e) a f). 

g) maximální správní pokuta ve výši 

nejméně trojnásobku výhody, která byla 

porušením předpisů získána, pokud lze tuto 

výhodu stanovit, a to i v případě, že tato 

částka převyšuje maximální částky 

v písmenech e) a f). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  455 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) minimální správní pokuty ve výši 

nejméně prospěchu z protiprávního 

jednání, pokud lze tuto výhodu stanovit, 

a to i v případě, že překročí maximální 

částky uvedené v písmenech e) a f). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  456 

Thomas Mann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pokud došlo k porušení bona fide: 

 a) označení JTS by mělo zůstat po 

celou dobu životnosti sekuritizovaného 

nástroje, pokud bylo porušení napraveno; 

 b) pokud zůstane označení JTS 

a porušení je napraveno, nemělo by dojít 

k nucenému prodeji. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušné orgány při stanovení 

druhu a míry správní sankce nebo 

nápravného opatření uloženého podle 

článku 17 tohoto nařízení zohledňují 

veškeré relevantní okolnosti, je-li to na 

místě, včetně: 

2. Příslušné orgány při stanovení 

druhu a míry správní sankce nebo 

nápravného opatření uloženého podle 

článku 17 tohoto nařízení zohledňují 

veškeré relevantní okolnosti, včetně toho, 

do jaké míry je porušení úmyslné nebo 

vyplývá z faktické chyby, a je-li to na 

místě: 

Or. en 

Odůvodnění 

Složitost pravidel vyžaduje proporcionalitu při uplatňování sankcí. Může se stát, že k porušení 

pravidel dojde neúmyslně nebo vyplyne z faktických chyb. 

 

Pozměňovací návrh  458 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  

 3. Sankce se uplatňují přiměřeným 

způsobem, včetně přihlédnutí k povaze 

porušení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V rámci Společného výboru 
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evropských orgánů dohledu je vytvořen 

sekuritizační výbor, v jehož rámci 

příslušné orgány úzce koordinují svou 

činnost, aby mohly plnit své povinnosti 

podle článků 16 až 19 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud příslušný orgán zjistí, že toto 

nařízení bylo porušeno, nebo má-li důvod 

se tak domnívat, informuje o svých 

zjištěních s dostatečnou podrobností 

příslušný orgán dohledu původce, 

sponzora, původního věřitele, sekuritizační 

jednotky pro speciální účel nebo investora. 

Dotčené příslušné orgány úzce koordinují 

svůj dohled a zajišťují jednotnost svých 

rozhodnutí. 

3. Pokud příslušný orgán zjistí, že toto 

nařízení bylo porušeno, nebo má-li důvod 

se tak domnívat, informuje o svých 

zjištěních s dostatečnou podrobností 

příslušný orgán dohledu původce, 

sponzora, původního věřitele nebo 

investora. Dotčené příslušné orgány úzce 

koordinují svůj dohled, aby zajistily 

jednotnost svých rozhodnutí, a zjištění 

příslušného orgánu o porušení by měla 

být oznamována orgánu ESMA. 

Or. en 

Odůvodnění 

Orgán ESMA by měl být od samého počátku informován o všech případech porušení práva 

napříč jurisdikcemi. 

 

Pozměňovací návrh  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud se porušení uvedené 4. Pokud se porušení uvedené 
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v odstavci 3 týká zejména nesprávného 

nebo zavádějícího oznámení podle čl. 14 

odst. 1 tohoto nařízení, příslušný orgán, 

jenž takové porušení zjistil, o svých 

zjištěních rovněž neprodleně informuje 

orgány ESMA, EBA a EIOPA. 

v odstavci 3 týká zejména nesprávného 

nebo zavádějícího oznámení podle čl. 14 

odst. 1 tohoto nařízení, příslušný orgán, 

jenž takové porušení zjistil, o svých 

zjištěních rovněž neprodleně informuje 

orgány EBA a EIOPA. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zajištění souladu s článkem 21.3. 

 

Pozměňovací návrh  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Po obdržení informací uvedených 

v odstavci 3 provede příslušný orgán 

veškerá nezbytná opatření pro řešení 

zjištěného porušení a oznámí je ostatním 

dotčeným příslušným orgánům, zejména 

příslušným orgánům původce, sponzora, 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 

a příslušným orgánům držitele 

sekuritizační pozice, je-li znám. V případě 

neshody mezi příslušnými orgány lze věc 

postoupit orgánu ESMA a použije se 

postup podle článku 19, popřípadě podle 

článku 20 nařízení (EU) č. 1095/2010. 

5. Po obdržení informací uvedených 

v odstavci 3 provede příslušný orgán 

veškerá nezbytná opatření pro řešení 

zjištěného porušení a oznámí je ostatním 

dotčeným příslušným orgánům, zejména 

příslušným orgánům původce, sponzora, 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 

a příslušným orgánům držitele 

sekuritizační pozice, je-li znám. V případě 

neshody mezi příslušnými orgány lze věc 

postoupit orgánu ESMA a použije se 

postup podle článku 19, popřípadě podle 

článku 20 nařízení (EU) č. 1095/2010 

s výjimkou záležitostí, kde již příslušný 

orgán vydal závazné potvrzení podle čl. 16 

odst. 4. 

Or. en 

Odůvodnění 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have 

a supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 



 

PE587.508v01-00 104/114 AM\1101734CS.doc 

CS 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Pozměňovací návrh  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Po obdržení informací uvedených 

v odstavci 3 provede příslušný orgán 

veškerá nezbytná opatření pro řešení 

zjištěného porušení a oznámí je ostatním 

dotčeným příslušným orgánům, zejména 

příslušným orgánům původce, sponzora, 

sekuritizační jednotky pro speciální účel 
a příslušným orgánům držitele 

sekuritizační pozice, je-li znám. V případě 

neshody mezi příslušnými orgány lze věc 

postoupit orgánu ESMA a použije se 

postup podle článku 19, popřípadě podle 

článku 20 nařízení (EU) č. 1095/2010. 

5. Po obdržení informací uvedených 

v odstavci 3 provede příslušný orgán 

veškerá nezbytná opatření pro řešení 

zjištěného porušení a oznámí je ostatním 

dotčeným příslušným orgánům, zejména 

příslušným orgánům původce, sponzora 

a příslušným orgánům držitele 

sekuritizační pozice, je-li znám. V případě 

neshody mezi příslušnými orgány se 

použije postup podle článku 19, popřípadě 

podle článku 20 nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zajištění souladu s čl. 21 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  464 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 
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Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

Směrnice 2009/65/ES 

Článek 50a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 50a směrnice 2009/65/EU se 

zrušuje 

Článek 50a směrnice 2009/65/EU se 

nahrazuje tímto: 

 „Správcovské společnosti SKIPCP nebo 

interně spravované SKIPCP jednají 

v příslušném SKIPCP v nejlepším zájmu 

investorů a případně přijímají nápravná 

opatření, pokud po převzetí expozice vůči 

sekuritizaci zjistí, že sekuritizace 

nesplňuje požadavky stanovené v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady ... / ... ze 

dne [nařízení o JTS], zejména že určení 

a poskytování informací o ponechaném 

podílu nesplňovala požadavky stanovené 

v uvedeném nařízení.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1060/2009  

  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Ve 22. a 41. bodě odůvodnění, 

v článku 8c a v příloze II bodě 1 se slova 

„strukturovaný finanční nástroj“ 

nahrazují slovy „sekuritizační nástroj“ 

v odpovídajícím pádě; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  466 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – bod 2  
Nařízení (ES) č. 1060/2009  

  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) V 34. a 40. bodě odůvodnění, v čl. 

8 odst. 4, v článku 8c, v čl. 10 odst. 3, v čl. 

39 odst. 4 a v příloze I oddílu A bodu 2 

odst. 5, příloze I oddílu B bodu 5, příloze 

II (v názvu a v bodě 2), příloze III, části I, 

bodech 8, 24 a 45, příloze III části III 

bodu 8 se slova „strukturované finanční 

nástroje“ nahrazují slovy „sekuritizační 

nástroje“ v odpovídajícím pádě; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  467 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 

Směrnice 2011/61/EU 

Článek 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 17 směrnice 2011/61/EU se 

zrušuje. 

 

Článek 17 směrnice 2011/61/EU se 

nahrazuje tímto: 

 „Správci alternativního investičního 

fondu jednají v nejlepším zájmu investorů 

do příslušného alternativního investičního 

fondu a v případě nutnosti přijímají 

nápravná opatření, pokud po převzetí 

expozice vůči sekuritizaci zjistí, že 

sekuritizace nesplňuje požadavky 

stanovené v nařízení [JTS], zejména že 

určení a poskytování informací 

o ponechaném podílu nesplňovala 

požadavky stanovené v uvedeném nařízení 

[JTS].“ 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 – bod 1 

Návrh nařízení(EU) č. 648/2012 

Čl. 2 – bod 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„30) „krytým dluhopisem“ dluhopis 

splňující požadavky článku 129 nařízení 

(EU) č. 575/2013. 

„30) „krytým dluhopisem“ dluhopis 

splňující požadavky čl. 52 odst. 4 směrnice 

2009/65/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Ve vztahu k sekuritizačním 

pozicím, které nejsou ke dni [date of entry 

into force of this Regulation] uzavřeny, 

smějí původci, sponzoři a sekuritizační 

jednotky pro speciální účel používat 

označení „JTS“ nebo označení, které na 

tyto pojmy přímo nebo nepřímo odkazuje, 

pouze pokud jsou splněny požadavky 

stanovené v článku 6 tohoto nařízení. 

2. Ve vztahu k sekuritizačním 

pozicím, které nejsou ke dni [date of entry 

into force of this Regulation] uzavřeny, 

smějí původci a sponzoři používat 

označení „JTS“ nebo označení, které na 

tyto pojmy přímo nebo nepřímo odkazuje, 

pouze pokud jsou splněny požadavky 

stanovené v článku 6 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 
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Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na sekuritizace těch cenných 

papírů, které byly emitovány ke dni 1. 

ledna 2011 nebo po tomto datu, a na 

sekuritizace emitované před uvedeným 

datem, pokud byly po dni 31. prosince 

2014 přidány nebo nahrazeny nové 

podkladové expozice, se použije článek 3 

tohoto nařízení. 

3. Na různé druhy investic do 

sekuritizací, jako je nákup, prodej nebo 

držení, provedených po [date of entry into 

force of this Regulation], jejichž cenné 

papíry byly emitovány ke dni 1. ledna 

2011 nebo po tomto datu, a na sekuritizace 

emitované před uvedeným datem, pokud 

byly po dni 31. prosince 2014 přidány nebo 

nahrazeny nové podkladové expozice, se 

použije článek 3 tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh zavádí možnost zabránit potřebě prodeje aktiv hluboko pod cenou („ fire 

sell“) a tím destabilizaci trhu. 

 

Pozměňovací návrh  471 

Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na sekuritizace těch cenných 

papírů, které byly emitovány ke dni 1. 

ledna 2011 nebo po tomto datu, a na 

sekuritizace emitované před uvedeným 

datem, pokud byly po dni 31. prosince 

2014 přidány nebo nahrazeny nové 

podkladové expozice, se použije článek 3 

tohoto nařízení. 

3. Na investice provedené před [date 

of entry into force of this Regulation] do 

sekuritizací těch cenných papírů, které 

byly emitovány ke dni 1. ledna 2011 nebo 

po tomto datu, a na sekuritizace emitované 

před uvedeným datem, pokud byly po dni 

31. prosince 2014 přidány nebo nahrazeny 

nové podkladové expozice, se použije 

článek 3 tohoto nařízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  472 

Brian Hayes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na sekuritizace těch cenných 

papírů, které byly emitovány ke dni 1. 

ledna 2011 nebo po tomto datu, a na 

sekuritizace emitované před uvedeným 

datem, pokud byly po dni 31. prosince 

2014 přidány nebo nahrazeny nové 

podkladové expozice, se použije článek 3 

tohoto nařízení. 

3. Na sekuritizace, které splňují 

kritéria JTS, a cenné papíry, které byly 

emitovány ke dni 1. ledna 2011 nebo po 

tomto datu, a na sekuritizace emitované 

před uvedeným datem, pokud byly po dni 

31. prosince 2014 přidány nebo nahrazeny 

nové podkladové expozice, se použije 

článek 3 tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Do doby, než budou použitelné 

regulační technické normy, jež má Komise 

přijmout podle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, 

zpřístupňují původci, sponzoři 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

pro účely povinností stanovených v čl. 5 

odst. 1 písm. a) a e) tohoto nařízení 

informace uvedené v přílohách I až VIII 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/3 na internetových stránkách 

uvedených v čl. 5 odst. 2. 

6. Do doby, než budou použitelné 

regulační technické normy, jež má Komise 

přijmout podle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, 

zpřístupňují původci a sponzoři pro účely 

povinností stanovených v čl. 5 odst. 1 

písm. a) a e) tohoto nařízení informace 

uvedené v přílohách I až VIII nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/3 na internetových stránkách 

uvedených v čl. 5 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do [two years after entry into force 

of this Regulation] a poté každé tři roky 

zveřejní orgán EBA v úzké spolupráci 

s orgány ESMA a EIOPA zprávu 

o provádění požadavků JTS stanovených 

v článcích 6 až 14 tohoto nařízení. 

1. Do [eighteen months after entry 

into force of this Regulation] a poté každé 

dva roky zveřejní orgán EBA v úzké 

spolupráci s orgány ESMA a EIOPA 

zprávu o provádění požadavků JTS 

stanovených v článcích 6 až 14 tohoto 

nařízení. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Do [three years after entry into 

force of this Regulation] zveřejní orgán 

ESMA v úzké spolupráci s orgány EBA 

a EIOPA zprávu o fungování požadavků 

na transparentnost uvedených v článku 5 

tohoto nařízení a o transparentnosti 

sekuritizačního trhu v Unii. 

3. Do [two years after entry into force 

of this Regulation] zveřejní orgán ESMA 

v úzké spolupráci s orgány EBA a EIOPA 

zprávu o fungování požadavků 

na transparentnost uvedených v článku 5 

tohoto nařízení a o transparentnosti 

sekuritizačního trhu v Unii. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  476 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Do [three years after entry into 

force of this Regulation] zveřejní ESMA 

v úzké spolupráci s orgány EBA 
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a EIOPA, zprávu o proveditelnosti 

regulačního rámce doplňujícího nový 

rámec pro sekuritizaci ve smyslu tohoto 

nařízení, kterým se stanoví systém 

omezených licencovaných bank 

zajišťujících funkce sekuritizačních 

jednotek pro speciální účel s výhradním 

právem nakupovat expozice od původců 

a prodávat investorům pohledávky papírů 

krytých odkoupenými pohledávkami. Tato 

zpráva se z pohledu veřejné politiky 

a reálné ekonomiky podrobně zabývá 

výhodami a nevýhodami jasně určených 

subjektů, na něž se vztahuje zvláštní režim 

dozoru a insolvenční režim pokrývající 

základní zprostředkovatelské činnosti mezi 

původci a investory, ve srovnání se 

stávající velmi heterogenní situací. 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh  477 

Esther de Lange 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Do ... [6 months after the date of 

entry into force of this Regulation] 

zveřejní orgán EBA v úzké spolupráci 

s ESMA a EIOPA zprávu o vytvoření 

rámce pro jednoduchou, transparentní 

a standardizovanou syntetickou 

sekuritizaci, týkající se pouze rozvahové 

sekuritizace a obsahující návrhy na 

přiměřené kapitálové požadavky 

uplatňované u této sekuritizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  478 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Zpráva bude obsahovat podrobnou 

analýzu dopadu sekuritizací JTS na 

reálnou ekonomiku a zejména na přístup 

k úvěrům pro malé a střední podniky, také 

s přihlédnutím ke všem případným 

rizikům pro stabilitu finančního trhu 

a sledující nejen souhrnná, ale také 

rozčleněná data. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  479 

Paul Tang 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Evropská rada pro systémová 

rizika předloží výroční zprávu o stavu trhu 

se sekuritizacemi z makroobezřetnostního 

hlediska a bude motivovat návrhy 

předkládané v souladu s článkem 16a 

(novým) tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  480 

Esther de Lange 

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Do ... [12 months after the date of 

entry into force of this Regulation] 

předloží Komise na základě zprávy EBA 

uvedené v odstavci 4, zprávu Evropskému 
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parlamentu a Radě o vytvoření rámce pro 

jednoduchou, transparentní 

a standardizovanou syntetickou 

sekuritizaci, týkající se pouze rozvahové 

sekuritizace a obsahující návrhy na 

přiměřené kapitálové požadavky 

uplatňované u této sekuritizace, kterou 

případně doprovodí legislativními návrhy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [four years after entry into force of this 

Regulation] předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o fungování 

tohoto nařízení, kterou případně doprovodí 

legislativním návrhem. 

Do [three years after entry into force of 

this Regulation] předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o fungování tohoto nařízení, kterou 

případně doprovodí legislativním návrhem 

 Zpráva přihlédne k mezinárodnímu vývoji 

v oblasti sekuritizace, zejména 

k iniciativám týkajícím se jednoduchých, 

transparentních a srovnatelných 

sekuritizací, a posoudí, zda by režim 

rovnocennosti v oblasti sekuritizací JTS 

mohl být zaveden pro původce, sponzory 

a sekuritizační jednotky pro speciální účel 

ze třetích zemí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  482 

Sander Loones 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [four years after entry into force of this Do [three years after entry into force of 
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Regulation] předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o fungování 

tohoto nařízení, kterou případně doprovodí 

legislativním návrhem. 

this Regulation] předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o fungování tohoto nařízení, kterou 

případně doprovodí legislativním návrhem 

 Zpráva přihlédne k mezinárodnímu vývoji 

v oblasti sekuritizace a posoudí, zda by 

v oblasti sekuritizací JTS mohl být režim 

rovnocennosti zaveden pro původce, 

sponzory a sekuritizační jednotky pro 

speciální účel ze třetích zemí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do [four years after entry into force of this 

Regulation] předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o fungování 

tohoto nařízení, kterou případně doprovodí 

legislativním návrhem. 

Do [three years after entry into force of 

this Regulation] předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o fungování tohoto nařízení, kterou 

případně doprovodí legislativním návrhem 

Or. it 

 

 

 


