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Poprawka  317 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

 Rozdział 3 – sekcja 1 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ogólne wymogi dotyczące sekurytyzacji 

STS 

Wymóg dotyczący sekurytyzacji STS oraz 

zrównoważonej sekurytyzacji STS 

  

  

Or. en 

Poprawka  318 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi zawarte w 

art. 8, 9 i 10 niniejszego rozporządzenia, są 

uważane za sekurytyzacje „STS”. 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi określone 

w art. 7a, 8, 9 i 10 niniejszego 

rozporządzenia, są uważane za 

sekurytyzacje „STS”. 

 ESMA opracowuje wytyczne i 

rekomendacje dotyczące 

zharmonizowanej interpretacji i 

stosowania wymogów określonych w tych 

artykułach. 

Or. en 

 

Poprawka  319 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi zawarte w 

art. 8, 9 i 10 niniejszego rozporządzenia, są 

uważane za sekurytyzacje „STS”. 

Sekurytyzacje, które spełniają wymogi 

zawarte w art. 8, 9 i 10 niniejszego 

rozporządzenia, są uważane za 

sekurytyzacje „STS”. 

Or. it 

 

Poprawka  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi zawarte w 

art. 8, 9 i 10 niniejszego rozporządzenia, są 

uważane za sekurytyzacje „STS”. 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi zawarte w 

art. 7a lub wymogi zawarte w art. 8, 9 i 10 

niniejszego rozporządzenia, są uważane za 

sekurytyzacje „STS”. 

Or. en 

 

Poprawka  321 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem sekurytyzacji 

ABCP, które spełniają wymogi zawarte w 

art. 8, 9 i 10 niniejszego rozporządzenia, są 

uważane za sekurytyzacje „STS”. 

Sekurytyzacje, z wyjątkiem programów 

ABCP, transakcji ABCP oraz innych 

prywatnych form sekurytyzacji, które 

spełniają wymogi zawarte w art. 8, 9 i 10 

niniejszego rozporządzenia, są uważane za 

sekurytyzacje „STS”. 

Or. en 
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Poprawka  322 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Obok sekurytyzacji określonych w 

akapicie pierwszym sekurytyzacje 

ustanowione przed datą ... [date of entry 

into force of this Regulation], z wyjątkiem 

programów ABCP, transakcji ABCP oraz 

innych prywatnych form sekurytyzacji, 

które spełniają następujące wymogi, mogą 

stosować oznaczenie „STS” lub „prosta, 

przejrzysta i standardowa” lub inne 

oznaczenie odnoszące się bezpośrednio 

lub pośrednio do tych terminów wyłącznie 

w przypadku spełnienia wymogów 

określonych w art. 8 ust. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 

art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 3, z 

zastrzeżeniem poniższych warunków: 

 a) jeżeli dokumentacja transakcji 

umożliwia aktywne zarządzanie portfelem, 

wymogi określone w art. 8 ust. 3 będą 

spełnione, jeśli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE 

bezpośrednio uczestniczący w 

sekurytyzacji zobowiązują się w treści 

zgłoszenia STS do niestosowania 

aktywnego zarządzania portfelem w 

jakiejkolwiek formie; 

 b) wymogi określone w art. 8 ust. 6 

będą spełnione, o ile istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych wymagać będą ujawnienia 

wyłącznie prospektywnie od daty 

zgłoszenia STS; 

 c) wymogi określone w art. 9 ust. 2 

będą spełnione, pod warunkiem że 

ujawnienie stopy procentowej oraz 

środków zmniejszających ryzyko walutowe 

może być dokonane w treści zgłoszenia 
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STS;  

 d) wymogi określone w art. 10 ust. 3 

będą spełnione, pod warunkiem że model 

przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań wymagać będzie 

udostępnienia wyłącznie prospektywnie od 

daty zgłoszenia STS; 

 e) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE dopilnowują, aby 

inwestorzy posiadali w każdej chwili łatwy 

dostęp do wszystkich istotnych danych na 

temat jakości kredytowej i wyników 

poszczególnych ekspozycji bazowych, 

przepływów pieniężnych oraz zabezpieczeń 

wspierających sekurytyzację, jak również 

informacji koniecznych do 

przeprowadzenia kompleksowych i 

opartych na rzetelnych danych testów 

warunków skrajnych w zakresie 

przepływów pieniężnych i wartości 

zabezpieczeń wspierających ekspozycje 

bazowe; w tym celu istotne dane zostają 

określane w dniu sekurytyzacji, a w 

stosownych przypadkach z uwagi na 

charakter sekurytyzacji – po tym dniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Już istniejące sekurytyzacje będą stanowić znaczną część rynku. Jest zatem istotne, aby te, 

które kwalifikują się w praktyce do oznaczenia STS, mogły je otrzymać. Takie podejście 

zostało przyjęte w odniesieniu do już istniejących transakcji dla rozróżnienia Wypłacalności 

II typu I/typu II. Jest to zbiór kryteriów dotyczący już zawartych transakcji, który naszym 

zdaniem zapewnia właściwą równowagę w tym zakresie. 

 

Poprawka  323 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zrównoważone sekurytyzacje STS 
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spełniają te same wymogi co inne 

sekurytyzacje STS, lecz są przy tym 

również przeznaczone na zrównoważone i 

odpowiedzialne projekty inwestycyjne lub 

wykorzystywane bezpośrednio w ramach 

bazowych zrównoważonych projektów 

inwestycyjnych przyczyniających się do 

realizacji postanowień konferencji 

klimatycznej Narodów Zjednoczonych 

(COP21). Obejmują one projekty 

efektywności energetycznej, zielonej 

infrastruktury oraz projekty innowacyjne 

pod względem środowiskowym. 

Zrównoważone sekurytyzacje STS 

uzyskują korzyści w postaci niższej o 25 % 

stopy zatrzymania ryzyka i niższych o 25 

% minimalnych poziomów ryzyka dla 

sekurytyzacji w świetle art. 259, 260, 261, 

263 i 264 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Sekurytyzacje, z wyłączeniem programów 

i transakcji ABCP, sprzedane inwestorom 

po dniu 1 stycznia 2011 r., lecz przed datą 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, są uznawane za 

„sekurytyzacje STS” począwszy od dnia, w 

którym zostają objęte obowiązkiem 

zgłoszenia zgodnie z art. 14 ust. 1, pod 

warunkiem że: 

 a) spełniają one, w chwili emisji, 

wymogi określone w art. 8 ust. 1–5 i ust. 

7–9 oraz art. 9 ust. 1 i 3; 

 b) spełniają one, po dacie zgłoszenia 
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zgodnie z art. 14 ust. 1, wymogi określone 

w treści art. 8 ust. 2 i 6, art. 9 ust. 2 i 4–8 

oraz art. 10 ust. 1–4. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do przepisów 

przejściowych. Wymogi, które muszą być spełniane przez sekurytyzacje w świetle niniejszego 

przepisu dotyczą kryteriów STS. 

 

Poprawka  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1. Po powiadomieniu przesłanym 

przez właściwy organ krajowy lub ESMA 

do właściwej jednostki inicjującej lub 

sponsorującej sekurytyzację podlegającą 

zgłoszeniu zgodnie z art. 14 ust. 1, że 

organ powiadamiający nie zyskał 

pewności, iż dana sekurytyzacja w 

dalszym ciągu spełnia wymogi STS, 

jednostka inicjująca lub sponsorująca 

podejmuje, w terminie dwóch miesięcy od 

daty takiego powiadomienia, działania w 

celu rozwiązania tego problemu zgodnie z 

wymogami organu powiadamiającego i 

przekazuje inwestorom informację o 

fakcie otrzymania powiadomienia. 

 2. W okresie dwóch miesięcy po 

powiadomieniu przesłanym przez 

właściwy organ krajowy lub ESMA 

zgodnie z art. 7 ust. 1b pkt 1, 

sekurytyzacja, której dotyczy dane 

powiadomienie nie traci statusu zgodności 

z wymogami STS. 

 3. Jeżeli w okresie dwóch miesięcy od 

daty powiadomienia przesłanego zgodnie z 

art. 7 ust. 1b pkt 1 dany problem zostaje 
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rozwiązany zgodnie z wymogami 

właściwego organu zawiadamiającego, 

dana sekurytyzacja zachowuje status 

zgodności z wymogami STS. 

 4. Bez względu na przepisy art. 7 ust. 

1b pkt 2 i 3, jeżeli właściwy organ uzna, że 

zachowanie statusu zgodności z 

wymogami STS stanowiłoby zagrożenie 

dla integralności oznaczenia STS lub 

stabilności finansowej, organ taki 

uprawniony jest do odebrania danej 

sekurytyzacji statusu STS. 

 5. Przepisy niniejszego artykułu nie 

ograniczają praw do zastosowania sankcji 

określonych w art. 17 i 18. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Utrata statusu STS ma dotkliwe konsekwencje. W związku z tym emitentom powinien 

przysługiwać okres pozwalający na podjęcie działań naprawczych. Nadal możliwe jest 

stosowanie sankcji, lecz status STS pozostaje w mocy, chyba że zostanie uznany za zagrożenie 

dla integralności oznaczenia lub ogólnej stabilności finansowej. 

 

Poprawka  326 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Wspieranie przemian społecznych i 

ekologicznych 

 Ulgi kapitałowe uzyskiwane w drodze 

sekurytyzacji STS powinny przede 

wszystkim przyczyniać się do tworzenia 

nowych narzędzi kredytowych 

wspomagających procesy przemian 

społecznych i ekologicznych. 

Or. en 
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Poprawka  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ekspozycje bazowe są nabywane 

przez SSPE w drodze sprzedaży lub 

przeniesienia z zapewnieniem możliwości 

wyegzekwowania wobec sprzedawcy lub 

jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, również 

w przypadku niewypłacalności 

sprzedawcy. Przeniesienie ekspozycji 

bazowych do SSPE nie podlega 

rygorystycznym przepisom dotyczącym 

mechanizmu wycofania (ang. clawback) w 

przypadku niewypłacalności sprzedawcy. 

Jeżeli przeniesienie ekspozycji bazowych 

jest wykonywane w drodze cesji, a 

dopełnienie transakcji odbywa się w 

terminie późniejszym niż w chwili 

zakończenia transakcji, zdarzenia 

umożliwiające to dopełnienie powinny 

przynajmniej obejmować: 

1. Ekspozycje bazowe są nabywane 

przez SSPE z zapewnieniem możliwości 

wyegzekwowania wobec sprzedawcy lub 

jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, również 

w przypadku niewypłacalności 

sprzedawcy. Przeniesienie ekspozycji 

bazowych do SSPE nie podlega 

rygorystycznym przepisom dotyczącym 

mechanizmu wycofania (ang. clawback) w 

przypadku niewypłacalności sprzedawcy. 

Jeżeli przeniesienie ekspozycji bazowych 

jest wykonywane w drodze cesji, a 

dopełnienie transakcji odbywa się w 

terminie późniejszym niż w chwili 

zakończenia transakcji, zdarzenia 

umożliwiające to dopełnienie powinny 

przynajmniej obejmować: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na chwilę obecną pojęcie „prawdziwej sprzedaży” nie zostało jeszcze prawnie zdefiniowane, 

choć jest często stosowane przez jednostki inicjujące w celu wskazania, że sprzedaż jest 

prawnie skuteczna.  Występują jednak inne struktury stosowane w europejskich transakcjach 

sekurytyzacyjnych, które nie opierają się na sprzedaży lub cesji aktywów bazowych i które 

zostały określone w ramach prawa krajowego lub wprowadzone przez krajowych 

ustawodawców w celu umożliwienia przeniesienia do SSPE opartego na solidnych zasadach. 

Stąd wszelkie odniesienia do „prawdziwej sprzedaży”, bez względu na jej definicje, 

niepotrzebnie wykluczałyby tego rodzaju inne formy przeniesienia. 

 

Poprawka  328 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sprzedawca składa oświadczenia i 

gwarancje, że, zgodnie z jego najlepszą 

wiedzą, ekspozycje bazowe objęte 

sekurytyzacją nie są obciążone ani objęte 

innymi warunkami, które mogłyby 

negatywnie wpływać na wykonalność 

sprzedaży lub przeniesienia. 

2. Ekspozycje bazowe objęte 

sekurytyzacją nie mogą być obciążone ani 

objęte innymi warunkami, które mogłyby 

negatywnie wpływać na ich wykonalność 

przez lub w imieniu SSPE, z wyjątkiem 

sytuacji, w których ryzyko takiego wpływu 

jest odpowiednio minimalizowane 

zagwarantowaniem rezerw lub 

dodatkowego wsparcia jakości kredytowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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-

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. 

 

Poprawka  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, na które 

składają się wyłącznie aktywa jednego z 

poniższych rodzajów: 
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wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

 a) kredyty na nieruchomości 

mieszkalne; 

 b) kredyty komercyjne, należności z 

tytułu dostaw i usług, umowy leasingu 

oraz instrumenty kredytowe dla 

przedsiębiorstw należących do tej samej 

kategorii na finansowanie wydatków 

kapitałowych lub działalności 

gospodarczej; 

 c) kredyty na zakup samochodów lub 

umowy leasingu samochodów dla 

pożyczkobiorców lub leasingobiorców; 

 d) pożyczki, należności z tytułu kart 

kredytowych i pule instrumentów 

kredytowych dla osób fizycznych na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

cele konsumpcyjne gospodarstw 

domowych; lub 

 e) jakikolwiek inny rodzaj aktywów, 

który może być uznany za jednorodny pod 

względem grupy dłużników i rodzaju 

bazowego ryzyka kredytowego. 

 Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami: 

 (i) z możliwością pełnego 

dochodzenia roszczeń od dłużników, o 

określonych strumieniach płatności 

okresowych, 

 których raty mogą różnić się pod 

względem kwot związanych z najmem, 

kwotą główną, odsetkami; lub 

 (ii) związanych z innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 
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uzasadniającymi takie płatności, w tym 

dochodami ze sprzedaży aktywów, 

zabezpieczenia ekspozycji bazowych, po 

rozwiązaniu lub z chwilą rozwiązania 

umów kredytowych lub leasingowych, z 

zastrzeżeniem ograniczeń określonych w 

ust. 9.  

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Kredyty na nieruchomości 

mieszkalne dla osób fizycznych, kredyty 

na nieruchomości zabezpieczone na 

nieruchomościach komercyjnych, kredyty 

dla osób fizycznych na cele konsumpcyjne 

osobiste, rodzinne lub na potrzeby 

gospodarstw domowych, kontrakty 

finansowe mające na celu finansowanie 
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otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

zakupu pojazdów silnikowych (w tym 

kredyty, umowy leasingowe i umowy 

dzierżawy z opcją wykupu), umowy 

kredytowe zawierane ze sprzedawcami 

samochodów w celu zakupu lub 

utrzymania zasobów magazynowych, 

kredyty dla MŚP, kredyty dla 

przedsiębiorstw (z wyłączeniem MŚP), 

należności z tytułu dostaw i usług oraz 

umowy leasingu sprzętu (z wyłączeniem 

leasingu samochodów osobowych, 

dostawczych, ciężarowych i motocykli) 

należy uznawać za jednorodne. Jedna 

pula ekspozycji bazowych może 

obejmować wyłącznie jeden rodzaj 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczna jest bardziej precyzyjna definicja jednorodności. Powiązanie z motywem 18. 

 

Poprawka  331 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 
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aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

aktywów, waluty i systemu prawnego 

państwa członkowskiego, któremu 

podlegają. Pule kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, pule kredytów 

na nieruchomości komercyjne, pule 

kredytów korporacyjnych, umowy 

leasingu i instrumenty kredytowe należące 

do tej samej kategorii, pule kredytów na 

zakup samochodu i umowy leasingu 

samochodów, a także pule instrumentów 

kredytowych dla osób fizycznych na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

cele konsumpcyjne gospodarstw 

domowych uznaje się za jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów. Ekspozycje 

bazowe są umownie wiążącymi i 

możliwymi do wyegzekwowania 

zobowiązaniami z możliwością pełnego 

dochodzenia roszczeń od dłużników, o 

określonych strumieniach płatności 

okresowych związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Składają się na nie: pule 

kredytów na nieruchomości mieszkalne, 

pule kredytów komercyjnych, należności z 

tytułu dostaw i usług, umowy leasingu i 

kredyty dla przedsiębiorstw należących do 

tej samej kategorii na finansowanie 
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związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

wydatków inwestycyjnych lub działalności 

gospodarczej, pule kredytów 

samochodowych i leasing dla 

kredytobiorców lub leasingobiorców lub 

kredyty i pule narzędzi kredytowych dla 

osób fizycznych, przeznaczone na cele 

konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na 

potrzeby gospodarstw domowych. 
Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

4. Sekurytyzacja jest zabezpieczona 

pulą ekspozycji bazowych, które są 

jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów. Ekspozycje bazowe są umownie 

wiążącymi i możliwymi do 

wyegzekwowania zobowiązaniami z 

możliwością pełnego dochodzenia 

roszczeń od dłużników, o określonych 

strumieniach płatności okresowych 

związanych z najmem, kwotą główną, 

odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. Jeżeli 

ekspozycjami bazowymi są kredyty 
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zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 
hipoteczne, stosunek kwoty kapitału 

pozostałego do spłaty do bieżącej wartości 

nieruchomości w momencie sekurytyzacji 

nie może przekraczać 75 %. Ekspozycje 

bazowe nie obejmują zbywalnych 

papierów wartościowych w rozumieniu 

dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Sekurytyzacja obejmuje nie więcej 

niż trzy transze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Im więcej transz występuje między transzą pierwszej straty i transzą ostatniej straty, tym 

trudniejsza staje się wycena każdej z transz z perspektywy inwestora. Oznacza to, że płynność 

rynkowa i cena takich transz wykazywać będzie zachowania procykliczne obserwowane w 

szczytowym punkcie kryzysu. Ograniczenie liczby transz ma kluczowe znaczenie dla aspektu 

„prostoty”. 

 

Poprawka  335 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Sekurytyzacja syntetyczna nie jest 

uznawana za sekurytyzację STS. 



 

PE587.508v01-00 18/121 AM\1101734PL.doc 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  336 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Ekspozycje bazowe są inicjowane 

w toku zwykłej działalności jednostki 

inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy 

zgodnie ze standardami zawierania umów 

kredytowych, które są nie mniej 

rygorystyczne niż standardy, jakie 

jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych są w pełni ujawniane 

potencjalnym inwestorom. W przypadku 

sekurytyzacji, których ekspozycjami 

bazowymi są kredyty na nieruchomości 

mieszkalne, pula kredytów nie obejmuje 

żadnych kredytów, które były oferowane i 

zostały zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

spełnia wymogi określone w ust. 1–4, ust. 

5 lit. a), oraz art. 18 ust. 6 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/17/UE lub art. 8 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/48/WE lub równoważne wymogi w 

państwach trzecich. Jednostka inicjująca 

lub pierwotny kredytodawca ma wiedzę 

specjalistyczną w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które są objęte sekurytyzacją. 

6. Ekspozycje bazowe są inicjowane 

w toku zwykłej działalności jednostki 

inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy 

zgodnie ze standardami zawierania umów 

kredytowych, które są nie mniej 

rygorystyczne niż standardy, jakie 

jednostka inicjująca lub pierwotny 

kredytodawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją i są porównywalne pod 

względem charakteru ekonomicznego i 

klas wierzycieli do ekspozycji 

inicjowanych w toku normalnych działań 

biznesowych jednostki inicjującej lub 

pierwotnego kredytodawcy nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych są w pełni ujawniane 

potencjalnym inwestorom. W przypadku 

sekurytyzacji, których ekspozycjami 

bazowymi są kredyty na nieruchomości 

mieszkalne, pula kredytów nie obejmuje 

żadnych kredytów, które były oferowane i 

zostały zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy 

spełnia wymogi określone w ust. 1–4, ust. 

5 lit. a), oraz art. 18 ust. 6 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/17/UE lub art. 8 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/48/WE lub równoważne wymogi w 
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państwach trzecich. Jednostka inicjująca 

lub pierwotny kredytodawca ma wiedzę 

specjalistyczną w zakresie inicjowania 

ekspozycji o charakterze podobnym do 

tych, które są objęte sekurytyzacją. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której charakter sekurytyzowanych ekspozycji 

znacząco odbiega od innych ekspozycji inicjowanych w ramach normalnej działalności 

biznesowej pierwotnego kredytodawcy. 

 

Poprawka  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Ekspozycje bazowe, w momencie 

przeniesienia na SSPE, nie obejmują 

ekspozycji, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania w rozumieniu art. 178 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub 

ekspozycji wobec dłużnika lub gwaranta o 

obniżonej wiarygodności kredytowej, 

który, zgodnie z najlepszą wiedzą jednostki 

inicjującej, lub pierwotnego kredytodawcy: 

7. Ekspozycje bazowe, w momencie 

wyboru, przenoszone bez zbędnej zwłoki 
na SSPE, nie obejmują ekspozycji, których 

dotyczy niewykonanie zobowiązania w 

rozumieniu art. 178 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013 lub ekspozycji wobec dłużnika 

lub gwaranta o obniżonej wiarygodności 

kredytowej, który, zgodnie z najlepszą 

wiedzą jednostki inicjującej, lub 

pierwotnego kredytodawcy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 



 

PE587.508v01-00 20/121 AM\1101734PL.doc 

PL 

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. 

 

Poprawka  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogłosił niewypłacalność, uzgodnił z 

wierzycielami umorzenie długu lub 

zmianę harmonogramu jego spłaty, lub w 

stosunku do którego sąd wydał tytuł 

egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli lub 

uznał roszczenia jego wierzycieli z tytułu 

szkód materialnych wskutek 

nieotrzymania płatności, w ciągu trzech 

lat przed dniem powstania sekurytyzacji; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogłosił niewypłacalność, uzgodnił z 

wierzycielami umorzenie długu lub 

zmianę harmonogramu jego spłaty, lub w 

stosunku do którego sąd wydał tytuł 

egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli lub 

a) ogłosił niewypłacalność lub w 

stosunku do którego sąd wydał 

prawomocny niepodlegający odwołaniu 
tytuł egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli 

lub uznał roszczenia jego wierzycieli z 
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uznał roszczenia jego wierzycieli z tytułu 

szkód materialnych wskutek nieotrzymania 

płatności, w ciągu trzech lat przed dniem 

powstania sekurytyzacji; 

tytułu szkód materialnych wskutek 

nieotrzymania płatności, w ciągu trzech lat 

przed dniem powstania sekurytyzacji, lub 

który został poddany procesowi 

restrukturyzacji zadłużenia w odniesieniu 

do swoich zagrożonych ekspozycji w ciągu 

trzech lat przed datą przeniesienia lub 

cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

(i) restrukturyzowana ekspozycja bazowa 

nie wykazała nowych zaległości od daty 

restrukturyzacji i przynajmniej przez 

jeden rok po niej; oraz 

(ii) informacje przekazane przez jednostkę 

inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE 

zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i lit. e) ppkt (i) 

jednoznacznie określają udział 

procentowy zrestrukturyzowanych 

ekspozycji bazowych, czas i szczegóły 

restrukturyzacji, a także wyniki tych 

ekspozycji od daty restrukturyzacji; 

 b) w momencie inicjacji, w 

stosownym przypadku, znajdował się w 

urzędowym rejestrze osób posiadających 

niekorzystną historię kredytową; 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogłosił niewypłacalność, uzgodnił z 

wierzycielami umorzenie długu lub zmianę 

harmonogramu jego spłaty, lub w stosunku 

do którego sąd wydał tytuł egzekucyjny na 

rzecz jego wierzycieli lub uznał roszczenia 

jego wierzycieli z tytułu szkód 

materialnych wskutek nieotrzymania 

płatności, w ciągu trzech lat przed dniem 

powstania sekurytyzacji; 

a) ogłosił niewypłacalność, uzgodnił z 

wierzycielami umorzenie długu lub zmianę 

harmonogramu jego spłaty, lub w stosunku 

do którego sąd wydał prawomocny 

niepodlegający odwołaniu tytuł 

egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli lub 

uznał roszczenia jego wierzycieli z tytułu 

szkód materialnych wskutek nieotrzymania 

płatności, w ciągu trzech lat przed dniem 

powstania sekurytyzacji, lub który uzyskał 
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udogodnienia w odniesieniu do swych 

zagrożonych ekspozycji w okresie trzech 

lat przed datą przeniesienia lub cesji 

ekspozycji bazowych na rzecz SSPE, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy: 

 (i) restrukturyzowana ekspozycja 

bazowa nie wykazała nowych zaległości 

od daty przyznania udogodnień i 

przynajmniej przez jeden rok po tej dacie; 

oraz 

 (ii) informacje przekazane przez 

jednostkę inicjującą, jednostkę 

sponsorującą i SSPE zgodnie z art. 5 ust. 

1 lit. a) i lit. e) ppkt (i) jednoznacznie 

określają udział procentowy 

zrestrukturyzowanych ekspozycji 

bazowych, czas i szczegóły 

restrukturyzacji, a także wyniki tych 

ekspozycji od daty restrukturyzacji; 

Or. en 

 

Poprawka  341 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogłosił niewypłacalność, uzgodnił z 

wierzycielami umorzenie długu lub 

zmianę harmonogramu jego spłaty, lub w 

stosunku do którego sąd wydał tytuł 

egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli lub 

uznał roszczenia jego wierzycieli z tytułu 

szkód materialnych wskutek nieotrzymania 

płatności, w ciągu trzech lat przed dniem 

powstania sekurytyzacji; 

a) ogłosił niewypłacalność lub w 

stosunku do którego sąd wydał 

prawomocny niepodlegający odwołaniu 
tytuł egzekucyjny na rzecz jego wierzycieli 

lub uznał roszczenia jego wierzycieli z 

tytułu szkód materialnych wskutek 

nieotrzymania płatności, w ciągu trzech lat 

przed dniem powstania sekurytyzacji, lub 

który uzyskał udogodnienia w odniesieniu 

do swoich zagrożonych ekspozycji w ciągu 

trzech lat przed datą przeniesienia lub 

cesji ekspozycji bazowych na rzecz SSPE, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

 (i) restrukturyzowana ekspozycja 

bazowa nie wykazała nowych zaległości 

od daty przyznania udogodnień i 
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przynajmniej przez jeden rok po tej dacie; 

oraz 

 (ii) informacje przekazane przez 

jednostkę inicjującą, jednostkę 

sponsorującą i SSPE zgodnie z art. 5 ust. 

1 lit. a) i lit. e) ppkt (i) jednoznacznie 

określają udział procentowy 

zrestrukturyzowanych ekspozycji 

bazowych, czas i szczegóły 

restrukturyzacji, a także wyniki tych 

ekspozycji od daty restrukturyzacji; 

Or. en 

 

Poprawka  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) znajduje się w urzędowym rejestrze 

osób posiadających niekorzystną historię 

kredytową; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) znajduje się w urzędowym rejestrze 

osób posiadających niekorzystną historię 

kredytową; 

b) w momencie powstania 

sekurytyzacji, w stosownym przypadku, 

znajdował się w urzędowym rejestrze osób 

posiadających niekorzystną historię 

kredytową; 

Or. en 
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Poprawka  344 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) znajduje się w urzędowym rejestrze 

osób posiadających niekorzystną historię 

kredytową; 

b) w momencie powstania 

sekurytyzacji, w stosownym przypadku, 

znajdował się w urzędowym rejestrze osób 

posiadających niekorzystną historię 

kredytową; 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 7 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) otrzymał ocenę kredytową lub 

punktową ocenę kredytową wskazującą, że 

w porównaniu z przeciętnym dłużnikiem 

zaciągającym kredyt tego typu w danej 

jurysdykcji ryzyko niewywiązania się 

przez niego z uzgodnionych umownie 

płatności jest znaczne wyższe. 

c) wykazuje oznaki utraty wartości w 

świetle stosownych praktyk 

rachunkowych, przez co konieczne jest 

dopuszczenie szczególnych warunków lub 

którego ekspozycje planowane do 

przeniesienia do SSPE rozliczane są 

nieterminowo, co wskazuje na 

potencjalnie wysokie ryzyko 

niewykonania zobowiązania. 

 W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca może, w 

przypadku ekspozycji detalicznych, 

zastosować wymogi wynikające z 

przepisów niniejszego ustępu na poziomie 

konkretnej umowy w celu ustalenia straty 

wartości kredytu, jeżeli stosowana jest 

opcja przewidziana dla ekspozycji 

detalicznych na podstawie art. 178 ust. 1 

lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 
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 Ryzyko kredytowe w ramach 

sekurytyzowanego portfela nie jest 

znacząco podwyższone w momencie 

selekcji w porównaniu z podobnymi 

ekspozycjami danej jednostki inicjującej, 

które nie podlegają sekurytyzacji. Wymóg 

ten może być spełniony w drodze losowego 

wyboru ekspozycji w ramach portfela 

docelowego, które 

 (i) nie stanowią niewykonanego 

zobowiązania w rozumieniu art. 178 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i nie 

mają obniżonej wiarygodności kredytowej 

w rozumieniu ust. 7 niniejszego artykułu, 

 (ii) spełniają kryterium określone w 

ust. 8 niniejszego artykułu, 

 (iii) zostały zainicjowane zgodnie z ust. 

6 zdanie pierwsze niniejszego artykułu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  346 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Do chwili przeniesienia ekspozycji 

dłużnicy lub gwaranci dokonali co 

skreśla się 
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najmniej jednej płatności, z wyjątkiem 

przypadku sekurytyzacji odnawialnych 

zabezpieczonych kredytami w rachunkach 

bieżących, wierzytelnościami z tytułu kart 

kredytowych, należnościami z tytułu 

dostaw i usług oraz pożyczkami na 

finansowanie zapasów lub ekspozycjami 

płatnymi w jednej racie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z poprawkami grupy Zielonych zmieniającymi wymóg zatrzymania w celu 

uwzględnienia okresu ustalenia reputacji. 

 

Poprawka  347 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Do chwili przeniesienia ekspozycji 

dłużnicy lub gwaranci dokonali co 

najmniej jednej płatności, z wyjątkiem 

przypadku sekurytyzacji odnawialnych 

zabezpieczonych kredytami w rachunkach 

bieżących, wierzytelnościami z tytułu kart 

kredytowych, należnościami z tytułu 

dostaw i usług oraz pożyczkami na 

finansowanie zapasów lub ekspozycjami 

płatnymi w jednej racie. 

8. Do chwili przeniesienia ekspozycji 

dłużnicy lub gwaranci dokonali co 

najmniej jednej płatności, z wyjątkiem 

przypadku sekurytyzacji odnawialnych 

zabezpieczonych ekspozycjami płatnymi w 

jednej racie lub o okresie zapadalności 

krótszym niż jeden rok, w tym, między 

innymi, miesięcznymi spłatami kredytów 

odnawialnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zabezpieczenie kryterium „na przyszłość” poprzez jego sformułowanie 

jako testu opartego na zasadach. 
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Poprawka  348 

Dariusz Rosati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Do chwili przeniesienia ekspozycji 

dłużnicy lub gwaranci dokonali co 

najmniej jednej płatności, z wyjątkiem 

przypadku sekurytyzacji odnawialnych 

zabezpieczonych kredytami w rachunkach 

bieżących, wierzytelnościami z tytułu kart 

kredytowych, należnościami z tytułu 

dostaw i usług oraz pożyczkami na 

finansowanie zapasów lub ekspozycjami 

płatnymi w jednej racie. 

8. Do chwili przeniesienia ekspozycji 

dłużnicy dokonali co najmniej jednej 

płatności, z wyjątkiem przypadku 

sekurytyzacji odnawialnych 

zabezpieczonych kredytami w rachunkach 

bieżących, wierzytelnościami z tytułu kart 

kredytowych, należnościami z tytułu 

dostaw i usług oraz pożyczkami na 

finansowanie zapasów lub ekspozycjami 

płatnymi w jednej racie. 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Spłata na rzecz posiadaczy pozycji 

sekurytyzacyjnych zasadniczo nie zależy 

od sprzedaży aktywów zabezpieczających 

ekspozycje bazowe. Nie uniemożliwia to 

jednak późniejszego rolowania lub 

refinansowania takich aktywów. 

9. Spłata na rzecz posiadaczy pozycji 

sekurytyzacyjnych nie może zostać 

skonstruowana w taki sposób, by zależała 

w przeważającej mierze od sprzedaży 

aktywów zabezpieczających ekspozycje 

bazowe. Ekspozycje bazowe zabezpieczone 

aktywami, których wartość jest 

gwarantowana lub w pełni zabezpieczona 

w drodze zobowiązania odkupu przez 

sprzedawcę aktywów zabezpieczających 

ekspozycje bazowe lub przez inną stronę 
nie są zależne od sprzedaży aktywów 

zabezpieczających ekspozycje bazowe. Nie 
uniemożliwia to jednak późniejszego 

rolowania lub refinansowania takich 

aktywów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  350 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. ESMA, w ścisłej współpracy z 

EUNB i EIOPA, przygotowuje projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

dodatkowo precyzujących kryteria 

pozwalające na ocenę jednorodności puli 

ekspozycji do celów ust. 4 niniejszego 

artykułu oraz art. 12 ust. 2.  

 ESMA przedkłada Komisji projekt tych 

regulacyjnych standardów technicznych 

do dnia ... [twelve months after entry into 

force of this Regulation]. 

 Komisji przekazuje się uprawnienia do 

przyjęcia regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w 

niniejszym ustępie, zgodnie z procedurą 

określoną w art. 10–14 rozporządzenia 

(UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Jakob von Weizsäcker 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Sekurytyzacja syntetyczna nie jest 

uznawana za sekurytyzację „STS”. 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Morten Messerschmidt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

spełnia wymóg w zakresie zatrzymania 

ryzyka zgodnie z art. 4 niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

zatrzymuje istotny udział gospodarczy 

netto zgodnie z: 

 a) przepisami art. 4, w przypadku 

sekurytyzacji wyemitowanych z datą lub 

po dacie wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia bądź innych sekurytyzacji, 

do których niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie na podstawie art. 28 ust. 4a; 

lub 

 b) wszelkimi mającymi zastosowanie 

wymogami określonymi w art. 28 ust. 4b, 

w przypadku sekurytyzacji 

wyemitowanych przed datą wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Stosowne przepisy dotyczące już istniejących transakcji oraz, w szczególności, zachowania 

praw już nabytych w odniesieniu do transakcji dokonanych przed rokiem 2011 – gdyż ppkt (ii) 

wskazuje, że miałyby znaczenie wyłącznie „wszelkie mające zastosowanie wymogi określone 

w art. 28 ust. 4b”. 
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Poprawka  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko 

walutowe powstające na poziomie 

sekurytyzacji jest łagodzone, a środki 

zastosowane w tym celu są ujawniane. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

instrumentów pochodnych, o ile celem nie 

jest zabezpieczenie ryzyka walutowego i 

ryzyka stopy procentowej. Umowy o te 

instrumenty pochodne są zawierane i 

dokumentowane zgodnie ze wspólnymi 

standardami w dziedzinie finansów 

międzynarodowych. 

2. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko 

walutowe powstające na poziomie 

sekurytyzacji jest łagodzone, a środki 

zastosowane w tym celu są ujawniane. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

instrumentów pochodnych. 

Or. it 

 

Poprawka  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wszelkie odsetki o stopach 

referencyjnych w ramach 

sekurytyzowanych aktywów i zobowiązań 

są oparte na ogólnie stosowanych 

rynkowych stopach procentowych, a nie na 

złożonych formułach lub instrumentach 

pochodnych. 

3. Wszelkie odsetki o stopach 

referencyjnych w ramach 

sekurytyzowanych aktywów i zobowiązań 

są oparte na ogólnie stosowanych 

rynkowych stopach procentowych, a nie na 

formułach lub instrumentach pochodnych. 

Or. it 

 

Poprawka  355 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) procedury i zakres 

odpowiedzialności niezbędne do 

zapewnienia, by niewykonanie 

zobowiązania lub niewypłacalność 

jednostki obsługującej nie spowodowały 

przerwania obsługi; 

b) procedury i zakres 

odpowiedzialności niezbędne do 

zapewnienia, by niewykonanie 

zobowiązania lub niewypłacalność 

jednostki obsługującej nie spowodowały 

przerwania obsługi, przykładowo 

postanowienie umowne dotyczące 

zastąpienia umożliwiające zmianę 

jednostki obsługującej w przypadku 

niewykonania zobowiązań lub 

niewypłacalności; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy art. 9 ust. 6 mają na celu uniknięcie sytuacji, w której wskutek „niewykonania 

zobowiązań lub niewypłacalności jednostki obsługującej” niemożliwe staje się ściąganie 

roszczeń kredytowych. Niemożność ściągania roszczeń kredytowych miałaby oczywiste 

negatywne konsekwencje dla inwestora.  Dlatego też na rynku powszechnie praktykuje się już 

uwzględnianie w umowach „klauzuli zastąpienia” umożliwiającej innej jednostce 

obsługującej przejęcie obowiązków pierwotnej jednostki obsługującej w przypadku 

niewykonania zobowiązań lub niewypłacalności. Zapewnia to ochronę inwestorów przez 

zapewnienie nieprzerwanej możliwości ściągania miesięcznych rat. 

 

Poprawka  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera c  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) postanowienia gwarantujące zmianę 

stron transakcji na instrumentach 

pochodnych, dostawców płynności oraz 

rachunku bankowego w przypadku 

niewykonania przez nich zobowiązania, 

niewypłacalności oraz, w stosownych 

przypadkach, innych określonych zdarzeń. 

skreśla się 
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Or. it 

 

Poprawka  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. W dokumentacji transakcji należy 

w jasny i spójny sposób określić definicje, 

środki zaradcze i działania w zakresie 

zaległości kredytowych i niewykonania 

zobowiązań przez dłużników, 

restrukturyzacji długu, umorzenia długów, 

udzielenia zwłoki, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych dotyczących 

wyników aktywów. Dokumentacja ta 

jasno określa kolejność płatności, 

zdarzenia inicjujące, zmiany kolejności 

płatności spowodowane zdarzeniami 

inicjującymi, jak również obowiązek 

zgłaszania takich zdarzeń. Każdą zmianę 

kolejności płatności zgłasza się w 

momencie jej wystąpienia. 

7. W dokumentacji transakcji należy 

w jasny i spójny sposób określić definicje, 

środki zaradcze i działania w zakresie 

zaległości kredytowych i niewykonania 

zobowiązań przez dłużników, 

restrukturyzacji długu, umorzenia długów, 

udzielenia zwłoki, przerw w spłacie, strat, 

odpisów, odzyskania należności i innych 

środków naprawczych dotyczących 

wyników aktywów. Zmiany tego rodzaju 

warunków i procesów mogą być 

dokonywane, pod warunkiem że zmiany te 

nie wpływają w istotny negatywny sposób 

na spłatę pozycji sekurytyzacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE zapewniają 

inwestorowi przed dokonaniem inwestycji 

dostęp do danych dotyczących statycznych 

i dynamicznych historycznych wyników w 

zakresie niewykonania zobowiązań i strat, 

takich jak dane dotyczące zaległości 

1. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca zapewniają inwestorowi 

przed dokonaniem inwestycji dostęp do 

danych dotyczących statycznych i 

dynamicznych historycznych wyników w 

zakresie niewykonania zobowiązań i strat, 

takich jak dane dotyczące zaległości 
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kredytowych i niewykonania zobowiązań 

w odniesieniu do ekspozycji w dużym 

stopniu podobnych do ekspozycji 

sekurytyzowanych. Dane te obejmują okres 

co najmniej siedmiu lat w przypadku 

ekspozycji niedetalicznych i pięciu lat w 

przypadku ekspozycji detalicznych. 

Podstawy twierdzenia o podobieństwie 

podlegają ujawnieniu. 

kredytowych i niewykonania zobowiązań 

w odniesieniu do ekspozycji w dużym 

stopniu podobnych do ekspozycji 

sekurytyzowanych. Dane te obejmują okres 

co najmniej siedmiu lat w przypadku 

ekspozycji niedetalicznych i pięciu lat w 

przypadku ekspozycji detalicznych. 

Podstawy twierdzenia o podobieństwie 

podlegają ujawnieniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zobowiązania SSPE ograniczają się zazwyczaj do przenoszenia przepływów finansowych 

generowanych przez aktywa na rzecz właścicieli kapitału i wierzycieli. Nie wpływa to na 

konstrukcję lub zarządzanie sekurytyzacją jako taką, nie ma też jakiegokolwiek wpływu i nie 

stanowi niezależnego źródła wiedzy na temat wyników aktywów bazowych. 

 

Poprawka  359 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed emisją papierów 

wartościowych wynikającą z sekurytyzacji 

próba ekspozycji bazowych podlega 

zewnętrznej weryfikacji prowadzonej przez 

właściwy i niezależny podmiot i 

obejmującej sprawdzenie, czy dane 

ujawnione w odniesieniu do ekspozycji 

bazowych są prawidłowe, przy czym 

poziom ufności wynosi 95 %. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  360 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 



 

PE587.508v01-00 34/121 AM\1101734PL.doc 

PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca przekazuje inwestorom 

model przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań, zarówno przed wyceną 

sekurytyzacji, jak i na bieżąco. 

3. Jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca przekazuje inwestorom 

dobrze udokumentowany model 

przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań, zarówno przed wyceną 

sekurytyzacji, jak i na bieżąco, który 

szczegółowo obrazuje umowną zależność 

między wynikami ekspozycji bazowych i 

płatnościami przepływającymi między 

jednostką inicjującą, jednostką 

sponsorującą, inwestorami, innymi 

osobami trzecimi i SSPE. 

Or. en 

 

Poprawka  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca przekazuje inwestorom 

model przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań, zarówno przed wyceną 

sekurytyzacji, jak i na bieżąco. 

3. Jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca udostępnia inwestorom 

model przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań, zarówno przed wyceną 

sekurytyzacji, jak i na bieżąco. 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jednostka inicjująca, jednostka skreśla się 
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sponsorująca i SSPE wspólnie spełniają 

wymogi art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

udostępniają potencjalnym inwestorom 

przed wyceną wszystkie informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. 

a). Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają przed wyceną informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. 

b)–e), co najmniej w projekcie lub w 

pierwotnej formie, jeżeli jest to 

dopuszczalne na podstawie art. 3 

dyrektywy 2003/71/WE. Jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Każde tego rodzaju ujawnienie może skutkować naruszeniem przepisów art. 3 ust. 1 

dyrektywy 2003/71/WE, ponieważ może być uznane za publiczne oferowanie papierów 

wartościowych bez wcześniejszej publikacji zatwierdzonego prospektu emisyjnego. 

 

Poprawka  363 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE wspólnie spełniają 

wymogi art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

udostępniają potencjalnym inwestorom 

przed wyceną wszystkie informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają przed wyceną informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1  lit. 

b)–e), co najmniej w projekcie lub w 

pierwotnej formie, jeżeli jest to 

dopuszczalne na podstawie art. 3 

4. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE spełniają wymogi 

art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

udostępniają potencjalnym inwestorom 

przed wyceną wszystkie informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), 

zgodnie z przepisami ust. 4a. Jednostka 

inicjująca oraz jednostka sponsorująca i 

SSPE udostępniają przed wyceną 

informacje wymagane na podstawie art. 5 

ust. 1a lit. b)–e) oraz art. 5 ust. 1b lit. b)–

e), zgodnie z przepisami ust. 4a 
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dyrektywy 2003/71/WE. Jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

niniejszego artykułu, co najmniej w 

projekcie lub w pierwotnej formie. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

ostateczną dokumentację, zgodnie z 

przepisami ust. 8a, najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE wspólnie spełniają 

wymogi art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

udostępniają potencjalnym inwestorom 

przed wyceną wszystkie informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają przed 

wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE udostępniają 

inwestorom ostateczną dokumentację 

najpóźniej 15 dni po zakończeniu 

transakcji. 

4. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca wspólnie spełniają wymogi 

art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

zapewniają udostępnienie potencjalnym 

inwestorom przed wyceną wszystkich 

informacji wymaganych na podstawie 

art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka inicjująca i 

jednostka sponsorująca zapewniają, aby 

informacje wymagane na podstawie art. 5 

ust. 1 lit. b)–e) były udostępnione przed 

wyceną, co najmniej w projekcie lub w 

pierwotnej formie, jeżeli jest to 

dopuszczalne na podstawie art. 3 

dyrektywy 2003/71/WE. Jednostka 

inicjująca i jednostka sponsorująca 

zapewniają, aby ostateczna dokumentacja 

została udostępniona inwestorom 

najpóźniej 15 dni po zakończeniu 

transakcji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zobowiązania SSPE ograniczają się zazwyczaj do przenoszenia przepływów finansowych 

generowanych przez aktywa na rzecz właścicieli kapitału i wierzycieli. Nie wpływa to na 

konstrukcję lub zarządzanie sekurytyzacją jako taką, nie ma też jakiegokolwiek wpływu i nie 

stanowi niezależnego źródła wiedzy na temat wyników aktywów bazowych. 
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Poprawka  365 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku sekurytyzacji 

publicznych informacje wymienione w 

ust. 4 udostępniane są publicznie. W 

przypadku sekurytyzacji prywatnych 

informacje wymienione w ust. 4 

udostępniane są inwestorom oraz, na 

żądanie, właściwym organom krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 ESMA opracowuje wytyczne dla jednostek 

inicjujących, pierwotnych kredytodawców, 

jednostek sponsorujących, SSPE oraz 

osób trzecich odpowiedzialnych za ocenę 

zgodności z kryteriami STS w zakresie 

zharmonizowanej interpretacji i 

stosowania wymogów określonych w art. 

8, 9 i 10. 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Morten Messerschmidt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – sekcja 2 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wymogi dotyczące sekurytyzacji ABCP Wymogi dotyczące sekurytyzacji ABCP i 

sekurytyzacji prywatnych 

Or. en 

 

Poprawka  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 skreśla się 

Proste, przejrzyste i standardowe 

sekurytyzacje ABCP 

 

Sekurytyzacje ABCP uważane są za 

„sekurytyzacje STS”, jeżeli program 

ABCP spełnia wymogi określone w art. 13 

niniejszego rozporządzenia, a wszystkie 

transakcje w ramach tego programu 

ABCP spełniają wymogi określone w 

art. 12. 

 

Or. it 

Uzasadnienie 

Tego rodzaju transakcje nie mieszczą się w określonych ramach STS. 

 

Poprawka  369 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Proste, przejrzyste i standardowe 

sekurytyzacje ABCP 

Proste, przejrzyste i standardowe programy 

ABCP, transakcje ABCP i sekurytyzacje 

prywatne 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji uniemożliwi traktowanie transakcji ABCP jako STS, jeżeli nie stanowi ona 

części programu ABCP, który spełnił wszystkie kryteria, co z kolei wymagałoby spełnienia 

wszystkich kryteriów transakcji ABCP nie tylko przez daną transakcję, lecz również przez 

wszystkie inne transakcje w ramach programu ABCP. 

 

Poprawka  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje ABCP uważane są za 

„sekurytyzacje STS”, jeżeli program 

ABCP spełnia wymogi określone w art. 13 

niniejszego rozporządzenia, a wszystkie 

transakcje w ramach tego programu 

ABCP spełniają wymogi określone w 

art. 12. 

Transakcję ABCP uznaje się za STS, 

jeżeli spełnia ona wymogi na poziomie 

transakcji określone w art. 12. 

 Program ABCP uznaje się za STS, jeżeli 

spełnia on wymogi określone w art. 13. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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

 

Poprawka  371 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekurytyzacje ABCP uważane są za 

„sekurytyzacje STS”, jeżeli program 

ABCP spełnia wymogi określone w art. 13 

niniejszego rozporządzenia, a wszystkie 

transakcje w ramach tego programu ABCP 

spełniają wymogi określone w art. 12. 

Transakcje ABCP i inne sekurytyzacje 

prywatne uważane są za „sekurytyzacje 

STS”, jeżeli program ABCP spełnia 

wymogi określone w art. 13 niniejszego 

rozporządzenia, a wszystkie transakcje w 

ramach tego programu ABCP spełniają 

wymogi określone w art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 12 

Wymogi na poziomie transakcji 

1. Transakcja w ramach programu 

ABCP spełnia wymogi określone w sekcji 

1 niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 7, 

art. 8 ust. 4 i 6, art. 9 ust. 3, 4, 5, 6 i 8 oraz 

art. 10 ust. 3. Do celów niniejszej sekcji 

pojęcia „jednostka inicjująca” i 

„pierwotny kredytodawca” zgodnie z art. 8 

ust. 7 są jednoznaczne z pojęciem 

sprzedawcy. 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

skreśla się 
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pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż dwa lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

trzech lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami 

do otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

3. Wszelkie odsetki o stopach 

referencyjnych w ramach aktywów i 

zobowiązań transakcji sekurytyzacyjnej są 

oparte na ogólnie stosowanych rynkowych 

stopach procentowych, a nie na złożonych 

formułach lub instrumentach 

pochodnych. 

4. W wyniku niewykonania 

zobowiązania przez sprzedawcę lub 

zdarzenia powodującego przyspieszenie 

spłaty, SSPE nie zatrzymuje płatności 

jakiejkolwiek znaczącej kwoty środków 

pieniężnych, a inwestorzy otrzymują 

środki z tytułu kwoty głównej ekspozycji 

bazowych w drodze sekwencyjnej spłaty 

pozycji sekurytyzacyjnych w kolejności 

według uprzywilejowania danej pozycji 

sekurytyzacyjnej. Nie stosuje się przepisów 

wymagających automatycznej likwidacji 

ekspozycji bazowych według wartości 

rynkowej. 

5. Ekspozycje bazowe są inicjowane 

w toku zwykłej działalności sprzedawcy 

zgodnie ze standardami zawierania umów 

kredytowych, które są nie mniej 

rygorystyczne niż standardy, jakie 
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sprzedawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych są w pełni ujawniane 

potencjalnym inwestorom. W przypadku 

sekurytyzacji, których ekspozycjami 

bazowymi są kredyty na nieruchomości 

mieszkalne, pula kredytów nie obejmuje 

żadnych kredytów, które były oferowane i 

zostały zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Sprzedawca ma wiedzę specjalistyczną w 

zakresie inicjowania ekspozycji 

o charakterze podobnym do tych, które są 

objęte sekurytyzacją. 

6. W dokumentacji transakcji określa 

się zdarzenia skutkujące zakończeniem 

okresu rotacji, obejmujące co najmniej: 

a) obniżenie jakości kredytowej 

ekspozycji bazowych do lub poniżej 

uprzednio ustalonego progu; 

b) wystąpienie zdarzenia związanego 

z niewypłacalnością w odniesieniu do 

sprzedawcy lub jednostki obsługującej; 

c) niewygenerowanie wystarczającej 

ilości nowych ekspozycji bazowych o 

wcześniej ustalonej jakości kredytowej. 

7. W dokumentacji transakcji należy 

jasno określić: 

a) zobowiązania umowne, obowiązki i 

zakres odpowiedzialności jednostki 

sponsorującej, jednostki obsługującej i jej 

zespołu zarządzającego, którzy posiadają 

specjalistyczną wiedzę w zakresie obsługi 

ekspozycji bazowych oraz, w stosownych 

przypadkach, powiernika i innych 

dostawców usług pomocniczych; 

b) procedury i zakres 

odpowiedzialności niezbędne do 

zapewnienia, by niewykonanie 

zobowiązania lub niewypłacalność 
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jednostki obsługującej nie spowodowały 

przerwania obsługi; 

c) postanowienia gwarantujące 

zmianę stron transakcji na instrumentach 

pochodnych oraz rachunku bankowego w 

przypadku niewykonania przez nich 

zobowiązania, niewypłacalności lub, w 

stosownych przypadkach, innych 

określonych zdarzeń. 

d) Sponsor przeprowadza własne 

badania due diligence, aby upewnić się, 

czy sprzedawca spełnia należyte standardy 

zawierania umów kredytowych, czy jego 

zdolności w zakresie obsługi oraz 

procedur ściągania należności spełniają 

wymogi określone w art. 259 ust. 3 lit. i)–

m) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. 

Zasady, procedury i kontrole zarządzania 

ryzykiem są dobrze udokumentowane i 

wprowadzone są skuteczne systemy. 

Or. it 

 

Poprawka  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Transakcja w ramach programu 

ABCP spełnia wymogi określone w sekcji 

1 niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 7, 

art. 8 ust. 4 i 6, art. 9 ust. 3, 4, 5, 6 i 8 oraz 

art. 10 ust. 3. Do celów niniejszej sekcji 

pojęcia „jednostka inicjująca” i „pierwotny 

kredytodawca” zgodnie z art. 8 ust. 7 są 

jednoznaczne z pojęciem sprzedawcy. 

1. Aby transakcja w ramach programu 

ABCP była uznana za STS, musi ona 

spełniać wymogi określone w niniejszym 

artykule. Do celów niniejszej sekcji 

pojęcia „jednostka inicjująca” i „pierwotny 

kredytodawca” zgodnie z art. 8 ust. 7 są 

jednoznaczne z pojęciem sprzedawcy. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Spłata na rzecz posiadaczy pozycji 

sekurytyzacyjnych nie zależy w głównej 

mierze od sprzedaży aktywów 

zabezpieczających ekspozycje bazowe. 

Powyższy przepis nie ma zastosowania do 

aktywów, których wartość jest 

gwarantowana lub w pełni zabezpieczona 

w drodze skutecznego zobowiązania 

sprzedawcy lub innej osoby trzeciej do 

odkupu lub refinansowania aktywów 

zabezpieczających ekspozycje bazowe na 

określoną kwotę. Nie uniemożliwia to 

jednak późniejszego rolowania lub 

refinansowania takich aktywów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  375 

Morten Messerschmidt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż dwa lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

trzech lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

2. ABCP i sekurytyzacje prywatne są 

zabezpieczone pulą ekspozycji bazowych, 

które są jednorodne pod względem rodzaju 

aktywów i mają pozostały średni ważony 

okres trwania nie dłuższy niż pięć lat, a 

rezydualny termin zapadalności żadnej z 

nich nie przekracza siedmiu lat. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują kredytów 

hipotecznych zabezpieczonych 

nieruchomościami mieszkalnymi lub 

komercyjnymi lub w pełni 

gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 
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zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Programy ABCP stanowią źródło kapitału obrotowego dla wielu różnej wielkości 

przedsiębiorstw w Europie. Są one wartościowym źródłem finansowania, zwłaszcza dla MŚP 

oraz spółek nienotowanych na giełdzie i nieposiadających ratingów.  W obecnym brzmieniu 

tekst Komisji uniemożliwia wielu programom ABCP kwalifikację w świetle kryteriów STS z 

uwagi na uwzględnienie we wniosku ograniczenia w zakresie zapadalności aktywów. 

Dyskwalifikuje to aktywa o dłuższych terminach zapadalności, przykładowo pożyczki, leasing 

urządzeń czy długoterminowe pożyczki dla MŚP. Niniejsza poprawka uwzględnia strukturalną 

specyfikę ACBP, takich jak pule kredytów na zakup samochodów czy umów leasingu 

samochodów, dla których terminy zapadalności aktywów bazowych są odleglejsze (do 5–7 

lat). 

 

Poprawka  376 

Burkhard Balz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż dwa lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

trzech lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż pięć lat, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

siedmiu lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 
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główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż dwa lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

trzech lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami 

do otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów zgodnie z art. 

8 ust. 4 i mają pozostały średni ważony 

okres trwania nie dłuższy niż cztery lata. 

Or. en 
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Poprawka  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż dwa lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

trzech lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

2. Transakcje w ramach programu 

ABCP są zabezpieczone pulą ekspozycji 

bazowych, które są jednorodne pod 

względem rodzaju aktywów i mają 

pozostały średni ważony okres trwania nie 

dłuższy niż trzy lata, a rezydualny termin 

zapadalności żadnej z nich nie przekracza 

sześciu lat. Ekspozycje bazowe nie 

obejmują kredytów hipotecznych 

zabezpieczonych nieruchomościami 

mieszkalnymi lub komercyjnymi lub w 

pełni gwarantowanych kredytów na 

nieruchomości mieszkalne, o których 

mowa w art. 129 ust. 1 lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Ekspozycje bazowe obejmują wiążące i 

wykonalne zobowiązania z możliwością 

pełnego dochodzenia roszczeń od 

dłużników, o określonych strumieniach 

płatności związanych z najmem, kwotą 

główną, odsetkami lub innymi prawami do 

otrzymywania wpływów z aktywów, 

uzasadniającymi takie płatności. 

Ekspozycje bazowe nie obejmują 

zbywalnych papierów wartościowych w 

rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  379 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wszelkie odsetki o stopach 3. Na potrzeby art. 9 ust. 3, w ramach 
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referencyjnych w ramach aktywów i 

zobowiązań transakcji sekurytyzacyjnej są 

oparte na ogólnie stosowanych rynkowych 

stopach procentowych, a nie na złożonych 

formułach lub instrumentach 

pochodnych. 

transakcji ABCP stopa procentowa lub 

inne zyski z zobowiązań transakcji 

sekurytyzacyjnej na rzecz programu 

ABCP mogą opierać się na kosztach 

finansowania programu ABCP, w tym 

między innymi kosztach emisji 

komercyjnych papierów dłużnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Programy ABCP obejmujące spółkę do celów programu często strukturyzują transakcje 

bazowe w sposób umożliwiający wypłatę odsetek lub zysków w oparciu o koszty finansowania 

spółki do celów programu, w tym między innymi zobowiązania z zakresu płynności lub koszty 

finansowania płynności i inne koszty powiązane z daną transakcją lub ogólnie z aktywami 

spółki do celów programu. Pozwala to na uniknięcie lub ograniczenie niezgodności między 

zyskami z aktywów programu a zobowiązaniami i kosztami operacyjnymi. 

 

Poprawka  380 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ekspozycje bazowe są inicjowane 

w toku zwykłej działalności sprzedawcy 

zgodnie ze standardami zawierania umów 

kredytowych, które są nie mniej 

rygorystyczne niż standardy, jakie 

sprzedawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych są w pełni ujawniane 

potencjalnym inwestorom. W przypadku 

sekurytyzacji, których ekspozycjami 

bazowymi są kredyty na nieruchomości 

mieszkalne, pula kredytów nie obejmuje 

żadnych kredytów, które były oferowane i 

zostały zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

5. Ekspozycje bazowe są inicjowane 

w toku zwykłej działalności sprzedawcy 

zgodnie ze standardami zawierania umów 

kredytowych, które są nie mniej 

rygorystyczne niż standardy, jakie 

sprzedawca stosuje do zainicjowania 

podobnych ekspozycji nieobjętych 

sekurytyzacją. Istotne zmiany w 

standardach zawierania umów 

kredytowych są bez zbędnej zwłoki 

ujawniane jednostce sponsorującej i 

innym stronom bezpośrednio 

posiadającym ekspozycję z tytułu 

transakcji ABCP. W przypadku 

sekurytyzacji, których ekspozycjami 

bazowymi są kredyty na nieruchomości 

mieszkalne, pula kredytów nie obejmuje 

żadnych kredytów, które były oferowane i 
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zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Sprzedawca ma wiedzę specjalistyczną w 

zakresie inicjowania ekspozycji 

o charakterze podobnym do tych, które są 

objęte sekurytyzacją. 

zostały zawarte w oparciu o założenie, że 

składający wniosek kredytowy lub, w 

stosownych przypadkach, pośrednicy, 

zostali powiadomieni o tym, że istnieje 

możliwość, że kredytodawca nie będzie 

weryfikować przedstawionych informacji. 

Sprzedawca ma doświadczenie w zakresie 

inicjowania ekspozycji o charakterze 

podobnym do tych, które są objęte 

sekurytyzacją. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek w obecnym brzmieniu wymaga znacznego i publicznego ujawnienia danych 

wrażliwych w stopniu, który może być nieproporcjonalny i zbędny dla inwestora z punktu 

widzenia należytej staranności. 

 

Poprawka  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) niewygenerowanie wystarczającej ilości 

nowych ekspozycji bazowych o wcześniej 

ustalonej jakości kredytowej. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

W ramach transakcji ABCP na należnościach z tytułu dostaw i usług dość często zachodzi 

sytuacja, w której ekspozycje bazowe ulegają fluktuacji i maksymalny limit zakupów nie jest 

osiągany. Wynika to z charakteru działalności biznesowej lub klasy aktywów i nie ma 

znaczenia z perspektywy kryteriów STS. Dlatego wymóg ten należy skreślić. 

 

Poprawka  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 7 – litera d – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sponsor przeprowadza własne badania due 

diligence, aby upewnić się, czy sprzedawca 

spełnia należyte standardy zawierania 

umów kredytowych, czy jego zdolności w 

zakresie obsługi oraz procedur ściągania 

należności spełniają wymogi określone w 

art. 259 ust. 3 lit. i)–m) rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013 lub równoważne 

wymogi w państwach trzecich. 

Sponsor przeprowadza własne badania due 

diligence, aby upewnić się, czy sprzedawca 

spełnia należyte standardy zawierania 

umów kredytowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy odwoływać się do przepisów art. 259 ust. 3 lit. i)–m) ponieważ wymogi te odnoszą 

się do programu ABCP i nie są dostosowane do zdolności w zakresie obsługi i procedur 

ściągania należności w ramach jednej transakcji. 

 

Poprawka  383 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 1.  Jednostka sponsorująca programu 

ABCP jest instytucją kredytową, która jest 

nadzorowana zgodnie z dyrektywą 

2013/36/UE lub objętym regulacją 

podmiotem zarządzającym funduszami lub 

aktywami. 

 2.  Jednostka sponsorująca programu 

ABCP jest dostawcą instrumentu 

wsparcia płynności i wspiera wszystkie 

pozycje sekurytyzacyjne na poziomie 

programu ABCP, obejmując takim 

wsparciem wszystkie ryzyka płynności i 

ryzyka kredytowe oraz wszelkie istotne 

ryzyka rozmycia sekurytyzowanych 
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ekspozycji, jak również wszelkie inne 

koszty transakcji i koszty dotyczące całego 

programu. Jednostka sponsorująca 

ujawnia inwestorom opis wsparcia 

udzielanego na poziomie transakcji, 

łącznie z opisem dostarczonych 

instrumentów wsparcia płynności. 

 3. Przed przyjęciem ekspozycji z 

tytułu transakcji ABCP jednostka 

sponsorująca programu ABCP upewnia 

się, że sprzedawca udziela wszystkich 

swoich kredytów na podstawie należytych 

i ściśle zdefiniowanych kryteriów oraz 

jasno określonych procedur 

zatwierdzania, zmiany, odnawiania i 

finansowania tych kredytów, jak również 

że posiada skuteczne systemy w celu 

stosowania tych kryteriów i procedur. 

Jednostka sponsorująca przeprowadza 

własną analizę due diligence i upewnia 

się, że sprzedawca spełnia należyte 

standardy zawierania umów kredytowych, 

że jego zdolności obsługi aktywów oraz 

procesów ściągania należności spełniają 

wymogi określone w art. 259 ust. 3 lit. i)–

m) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub 

równoważne wymogi w państwach 

trzecich. Zasady, procedury i kontrole 

zarządzania ryzykiem są dobrze 

udokumentowane i stosowane są 

skuteczne systemy. 

 4.  Sprzedawca, na poziomie 

transakcji, lub jednostka sponsorująca, na 

poziomie programu ABCP, spełniają 

wymóg dotyczący zatrzymania ryzyka 

zgodnie z art. 4. 

 5.  Art. 5 stosuje się do programów 

ABCP. Jednostka sponsorująca programu 

ABCP odpowiada za przestrzeganie art. 5 

oraz: 

 a)  udostępnia inwestorom wszystkie 

zbiorcze informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), przy 

założeniu aktualizowania tych informacji 

raz na kwartał; 

 b)  udostępnia informacje wymagane 

na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e) 



 

AM\1101734PL.doc 53/121 PE587.508v01-00 

 PL 

niniejszego rozporządzenia. 

 6.  W przypadku gdy jednostka 

sponsorująca nie odnowi zobowiązania 

finansowego dotyczącego instrumentu 

wsparcia płynności przed jego 

wygaśnięciem, taki instrument wsparcia 

płynności zostaje wykorzystany, a 

zapadające papiery wartościowe spłacone. 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE zapewniają 

właścicielom pozycji sekurytyzacyjnej 

dostęp do danych dotyczących statycznych 

i dynamicznych historycznych wyników w 

zakresie niewykonania zobowiązań i strat, 

takich jak dane dotyczące zaległości 

kredytowych i niewykonania zobowiązań, 

w odniesieniu do ekspozycji w znacznym 

stopniu podobnych do ekspozycji 

sekurytyzowanych. Jeżeli jednostka 

sponsorująca nie ma dostępu do takich 

danych, uzyskuje ona od sprzedawcy 

dostęp do danych na zasadzie statycznej 

lub dynamicznej, historycznych wyników, 

takich jak dane dotyczące zaległości 

kredytowych i niewykonania zobowiązań, 

w odniesieniu do ekspozycji w znacznym 

stopniu podobnych do ekspozycji 

sekurytyzowanych. Dane te obejmują 

okres nie krótszy niż pięć lat, z wyjątkiem 

należności z tytułu dostaw i usług oraz 

innych należności krótkoterminowych, dla 

których taki okres obserwacji historycznej 

wynosi nie mniej niż trzy lata. Źródła 

danych i podstawa twierdzenia o 
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podobieństwie podlegają ujawnieniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W miejsce odwołania do art. 10 ust. 1, w przypadku transakcji ABCP kwestia ta powinna 

zostać uregulowana w osobnym ustępie art. 12. W tym kontekście należy sprecyzować, że 

dane na temat historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań powinny być 

udostępniane wyłącznie właścicielom pozycji sekurytyzacyjnych. W przypadku w pełni 

wspieranego programu ABCP ochronę inwestorów stanowi instrument płynnościowy. Tym 

samym potencjalni inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne bez 

konieczności wglądu w dane na temat historycznych wyników w zakresie niewykonania 

zobowiązań i strat. Ponadto długość szeregu czasowego dla danych historycznych winna być 

ograniczona do trzech lat dla należności z tytułu dostaw i usług. 

 

Poprawka  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 13 

Wymogi na poziomie programu 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

2.  Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

spełnia wymóg w zakresie zatrzymania 

ryzyka zgodnie z art. 4 niniejszego 

rozporządzenia. 

3.  Program ABCP nie ma charakteru 

resekurytyzacji, a wsparcie jakości 

kredytowej nie ustanawia dodatkowego 

poziomu transz w ramach programu; 

4.  Jednostka sponsorująca w ramach 

programu ABCP jest instytucją 

kredytową, która jest nadzorowana 

zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE. Sponsor 

jest dostawcą instrumentu wsparcia 

skreśla się 
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płynności i wspiera wszystkie pozycje 

sekurytyzacyjne na poziomie transakcji w 

ramach programu ABCP oraz pokrywa 

wszelkie ryzyko płynności i ryzyko 

kredytowe oraz istotne ryzyko rozmycia 

sekurytyzowanych ekspozycji, jak również 

wszelkie inne koszty transakcyjne i koszty 

całego programu. 

5.  Papiery wartościowe wyemitowane 

w ramach programu ABCP nie zawierają 

klauzuli dotyczącej opcji kupna, opcji 

rozszerzenia ani innych klauzul mających 

wpływ na ostateczny termin zapadalności 

instrumentu. 

6.  Ryzyko stopy procentowej i ryzyko 

walutowe powstające na poziomie 

programu ABCP jest łagodzone, a środki 

zastosowane w tym celu są ujawniane. 

Instrumenty pochodne są stosowane na 

poziomie programu wyłącznie do celów 

zabezpieczenia ryzyka walutowego i 

ryzyka stopy procentowej. Takie 

instrumenty pochodne są dokumentowane 

zgodnie z wspólnymi standardami w 

dziedzinie finansów międzynarodowych. 

7.  W dokumentacji związanej z 

programem określa się jasno: 

a)  obowiązki powiernika oraz innych 

podmiotów mających obowiązki 

powiernicze wobec inwestorów; 

b)  przepisy ułatwiające terminowe 

rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 

sponsorem a posiadaczami pozycji 

sekurytyzacyjnych; 

c)  zobowiązania umowne, obowiązki i 

odpowiedzialność sponsora i jego zespołu 

zarządzającego, którzy posiadają 

specjalistyczną wiedzę w zakresie 

zawierania umów o kredyt, powiernika i 

innych dostawców usług; 

d)  procedury i zakres 

odpowiedzialności niezbędne do 

zapewnienia, by niewykonanie 

zobowiązania lub niewypłacalność 

jednostki obsługującej nie spowodowały 
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przerwania obsługi; 

e)  przepisy dotyczące zmiany 

kontrahentów instrumentów pochodnych 

oraz rachunku bankowego na poziomie 

programu ABCP na wypadek 

niewykonania przez nich zobowiązań, 

niewypłacalności lub i innych 

określonych zdarzeń, w stosownych 

przypadkach. 

f)  W przypadku zaistnienia 

określonych zdarzeń, niewykonania 

zobowiązania lub niewypłacalności 

sponsora przewidziane są środki 

naprawcze w celu osiągnięcia, w 

stosownych przypadkach, zabezpieczenia 

zobowiązań finansowych lub zmiany 

dostawcy instrumentu wsparcia płynności. 

W przypadku gdy dostawca instrumentu 

wsparcia płynności nie odnowi 

zobowiązania finansowego w ciągu 30 dni 

od jego wygaśnięcia, instrument wsparcia 

płynności zostaje wykorzystany, 

zapadające papiery wartościowe spłacone, 

a transakcja przestaje kupować 

ekspozycje, amortyzując istniejące 

ekspozycje bazowe. 

Zasady, procedury i kontrole zarządzania 

ryzykiem są dobrze udokumentowane i 

stosowane są skuteczne systemy. 

8.  Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE spełniają wspólnie na poziomie 

programu ABCP wymogi art. 5 

niniejszego rozporządzenia i udostępniają 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 

wszystkie informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca, sponsor i SSPE udostępniają 

przed wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 



 

AM\1101734PL.doc 57/121 PE587.508v01-00 

 PL 

Or. it 

 

Poprawka  386 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 ust. 1a–1d, ust. 1h–1j i 

ust. 3–7. 

 W każdym momencie co najmniej 70 % 

zbiorczej kwoty ekspozycji, które są 

ekspozycjami bazowymi transakcji w 

ramach programu ABCP i są 

finansowane z programu, spełnia wymogi 

określone w art. 12 ust. 1e–1g i ust. 2. 

 W okresie dwóch lat od ...[date of entry 

into force of this Regulation] do 20 % tej 

zbiorczej kwoty mogą stanowić ekspozycje 

w ramach transakcji sekurytyzacyjnych 

niespełniających tych wymogów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Aktywa w programach ABCP mogą obejmować nie tylko transakcje sekurytyzacyjne lecz 

również zabezpieczone transakcje kredytowe lub inne transakcje, które, z różnych powodów, 

nie kwalifikują się jako „sekurytyzacja” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wymogów 

kapitałowych. Transakcje takie – które często stanowią istotne źródło finansowania dla MŚP 

będących klientami bankowych jednostek sponsorujących – zupełnie nie mieszczą się w 

przyjętej w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych definicji sekurytyzacji, a tym 

bardziej nie spełniają kryteriów kwalifikujących sekurytyzacji. Niezwykle istotne jest, aby 

przyjęte kryteria dopuszczały finansowanie w ramach programu ABCP tego rodzaju 

transakcji niesekurytyzacyjnych bez wpływu na status kwalifikowalnego programu ABCP. 

 

Poprawka  388 

Burkhard Balz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia, z wyjątkiem pojedynczych 

transakcji stanowiących maksymalnie 

15 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych 

bazowego programu ABCP. 

Or. en 

 

Poprawka  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wszystkie transakcje w ramach 

programu ABCP spełniają wymogi 

określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

1. 70 % transakcji w ramach 

programu ABCP, mierzone wolumenem 

sekurytyzowanych ekspozycji, spełnia 
wymogi określone w art. 12 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

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 

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. 

 

Poprawka  390 

Morten Messerschmidt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Papiery wartościowe wyemitowane 

w ramach programu ABCP nie zawierają 

klauzuli dotyczącej opcji kupna, opcji 

rozszerzenia ani innych klauzul mających 

wpływ na ostateczny termin zapadalności 

instrumentu. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

W ramach licznych programów ABCP z udziałem wielu sprzedawców, będących istotnym 

źródłem finansowania aktywów gospodarki realnej, przykładowo należności z tytuły dostaw i 

usług, kredytów na zakup samochodu, leasingu itp., wprowadzono możliwość emisji papierów 

dłużnych z opcją kupna (dla spółki do celów programu) lub opcją sprzedaży (dla inwestora) 

do celów ostrożnego zarządzania płynnością.  Ponadto art. 13 ust. 4 stanowi, że „jednostka 

sponsorująca w ramach programu ABCP jest instytucją kredytową [...] i wspiera wszystkie 

pozycje sekurytyzacyjne na poziomie transakcji w ramach programu ABCP oraz pokrywa 

wszelkie ryzyka płynności i ryzyko kredytowe”, przez co ryzyko inwestora jest ryzykiem 

jednostki sponsorującej. 
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Poprawka  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Papiery wartościowe wyemitowane 

w ramach programu ABCP nie zawierają 

klauzuli dotyczącej opcji kupna, opcji 

rozszerzenia ani innych klauzul mających 

wpływ na ostateczny termin zapadalności 

instrumentu. 

5. Papiery wartościowe wyemitowane 

w ramach programu ABCP, które 

zawierają opcje kupna, klauzule 

rozszerzenia lub inne klauzule – według 

uznania jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej lub SSPE – mające wpływ 

na ostateczny termin zapadalności 

instrumentu, nie są uznawane za STS. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakaz winien dotyczyć wyłącznie strukturyzowanych emitowanych ABCP. Ponadto ABCP, w 

których inwestor zachowuje prawo do rozwiązania papieru dłużnego, nie podlegają 

wyłączeniu. W ramach tego samego programu mogą występować papiery dłużne obejmujące 

np. opcje sprzedaży (strukturyzowane papiery dużne) czy ABCP typu „plain vanilla” (proste 

opcje waniliowe). W takich przypadkach ABCP typu „plain vanilla” może nadal stanowić 

sekurytyzację STS, przy czym jednocześnie strukturyzowany papier dłużny nią nie jest. W 

przeciwnym wypadku jeden strukturyzowany papier dłużny „dyskwalifikowałby” cały 

niestrukturyzowany program ABCP. 

 

Poprawka  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obowiązki powiernika oraz innych 

podmiotów mających obowiązki 

powiernicze wobec inwestorów; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  393 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obowiązki powiernika oraz innych 

podmiotów mających obowiązki 

powiernicze wobec inwestorów; 

a) obowiązki powiernika oraz innych 

podmiotów, jeśli występują, mających 

obowiązki powiernicze wobec inwestorów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z uwagi na krótki termin zapadalności ABCP oraz pełne wsparcie płynnościowe i kredytowe 

banku sponsorującego konstrukcje programów zazwyczaj nie wymagają uczestnictwa 

powiernika lub innego przedstawiciela posiadacza skryptu dłużnego ani postanowień 

dotyczących spotkań posiadaczy skryptów dłużnych. 

 

Poprawka  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisy ułatwiające terminowe 

rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 

sponsorem a posiadaczami pozycji 

sekurytyzacyjnych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  395 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisy ułatwiające terminowe 

rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 

sponsorem a posiadaczami pozycji 

sekurytyzacyjnych; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymóg wprowadzenia przepisów ułatwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 

jednostką sponsorującą a inwestorami byłby niespójny z traktowaniem wszystkich innych 

rodzajów produktów inwestycyjnych i byłby nieuzasadniony, zważywszy na fakt, że z uwagi na 

konstrukcję i warunki tego rodzaju programów występowanie takich konfliktów jest mało 

prawdopodobne. 

 

Poprawka  396 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zobowiązania umowne, obowiązki i 

odpowiedzialność sponsora i jego zespołu 

zarządzającego, którzy posiadają 
specjalistyczną wiedzę w zakresie 

zawierania umów o kredyt, powiernika i 

innych dostawców usług; 

c) zobowiązania umowne, obowiązki i 

odpowiedzialność sponsora, który posiada 

specjalistyczną wiedzę w zakresie 

zawierania umów o kredyt, powiernika, 

jeżeli występuje, i innych dostawców 

usług; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dokumentacja programu określi zobowiązania umowne jednostki sponsorującej lecz jej 

zespół zarządzający nie będzie miał bezpośrednich zobowiązań umownych w stosunku do 

pozostałych stron. W wielu programach ABCP powiernik nie występuje. 

 

Poprawka  397 

Morten Messerschmidt 
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w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) procedury i zakres 

odpowiedzialności niezbędne do 

zapewnienia, by niewykonanie 

zobowiązania lub niewypłacalność 

jednostki obsługującej nie spowodowały 

przerwania obsługi; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

W ramach programów ABCP zwrot „jednostka obsługująca” odnosi się ogólnie do jednostki 

obsługującej transakcję bazową; na poziomie programu „jednostka obsługująca” zazwyczaj 

nie występuje, zaś program zarządzany jest przez jednostkę sponsorującą występującą w roli 

„administratora programu”. Zważywszy na fakt, że programy takie są znaczącym stopniu 

zależne od jakości i zdolności kredytowej jednostki sponsorującej, wymóg dotyczący 

przepisów umożliwiających kontynuację programu w sytuacji niewypłacalności bądź 

niewykonania zobowiązań przez jednostkę sponsorującą jest nierealistyczny. 

 

Poprawka  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) przepisy dotyczące zmiany 

kontrahentów instrumentów pochodnych 

oraz rachunku bankowego na poziomie 

programu ABCP na wypadek 

niewykonania przez nich zobowiązań, 

niewypłacalności lub i innych 

określonych zdarzeń, w stosownych 

przypadkach. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W ramach w pełni wspieranego programu ABCP jednostka sponsorująca ponosi całość 

ryzyka inwestorów. Tym samym występuje pełna zbieżność interesów tych stron. Z tego 

powodu wymogi określone w lit. a) i b) są zbędne i powinny zostać skreślone. Ponadto wymóg 

określony w lit. e) jest zbędny, jeżeli instrument płynnościowy obejmuje przypadki 

niewykonania zobowiązań i innych określonych zdarzeń dotyczących kontrahenta instrumentu 

i banku, w którym prowadzony jest rachunek. 

 

Poprawka  399 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 – litera f – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w przypadku zaistnienia określonych 

zdarzeń, niewykonania zobowiązania lub 

niewypłacalności sponsora przewidziane 

są środki naprawcze w celu osiągnięcia, w 

stosownych przypadkach, zabezpieczenia 

zobowiązań finansowych lub zmiany 

dostawcy instrumentu wsparcia płynności. 

W przypadku gdy dostawca instrumentu 

wsparcia płynności nie odnowi 

zobowiązania finansowego w ciągu 30 dni 

od jego wygaśnięcia, instrument wsparcia 

płynności zostaje wykorzystany, 

zapadające papiery wartościowe spłacone, 
a transakcja przestaje kupować ekspozycje, 

amortyzując istniejące ekspozycje bazowe. 

w przypadku gdy dostawca instrumentu 

wsparcia płynności nie odnowi 

zobowiązania finansowego objętego 

instrumentem sekurytyzacyjnym w ciągu 

30 dni przed jego wygaśnięciem, 

instrument wsparcia płynności zostaje 

wykorzystany w celu spłaty zapadających 

papierów wartościowych, a transakcja 

przestaje kupować ekspozycje, 

amortyzując istniejące ekspozycje bazowe. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Programy ABCP są zależne od jakości kredytowej i doświadczenia jednostki sponsorującej, 

wymóg jej zastąpienia w przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązań nie byłby 

praktyczny. Ponadto w przypadku wykorzystania instrumentu płynnościowego przed jego 

wygaśnięciem w celu spłaty zapadających papierów wartościowych, wymóg zaprzestania 

zakupu ekspozycji przez transakcje bazowe staje się zbędny. 
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Poprawka  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE spełniają wspólnie na poziomie 

programu ABCP wymogi art. 5 

niniejszego rozporządzenia i udostępniają 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 

wszystkie informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca, sponsor i SSPE udostępniają 

przed wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z projektem wszystkie jednostki inicjujące w ramach programu ABCP byłyby łącznie 

odpowiedzialne za publikację informacji, dokumentów i powiadomień dla właścicieli ABCP 

na poziomie pożyczki. W konsekwencji inwestorzy mogliby potencjalnie otrzymywać w 

każdym miesiącu tysiące punktów danych, jak również dziesiątki dokumentów transakcyjnych, 

których z dużym prawdopodobieństwem nie byliby w stanie przeanalizować z uwagi na 

konieczne w tym celu nakłady czasu i środków. Poziom ujawnień jest nieproporcjonalny 

zważywszy na fakt, że inwestorzy ABCP zazwyczaj nabywają ABCP jako krótkoterminowe i 

często zbywalne inwestycje. Ujawnienie informacji na poziomie pożyczki powinno odbywać 

się na rzecz banku pośredniczącego udzielającego gwarancji dla ABCP. 

 

Poprawka  401 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE spełniają wspólnie na poziomie 

programu ABCP wymogi art. 5 

niniejszego rozporządzenia i udostępniają 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 
wszystkie informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca, sponsor i SSPE udostępniają 

przed wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

8. Sponsor i emitent programu 

spełniają wymogi art. 5 i udostępniają 

wszystkie informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1a zgodnie z 

przepisami ust. 8a niniejszego artykułu 

przed wyceną. Jednostka inicjująca, 

sponsor i SSPE udostępniają informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1a lit. 

b)–e) oraz art. 5 ust. 1b lit. b)–e) zgodnie z 

przepisami ust. 8a, co najmniej w 

projekcie lub pierwotnej formie, przed 

wyceną. Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE udostępniają ostateczną 

dokumentację zgodnie z przepisami ust. 

8a, najpóźniej 15 dni po zakończeniu 

transakcji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W programach z udziałem wielu sprzedawców jednostki inicjujące nie będą uczestniczyły w 

udostępnianiu informacji inwestorom ABCP lub innym inwestorom lub potencjalnym 

inwestorom na poziomie programu. Proponowane limity czasowe dla udostępniania 

informacji potencjalnym inwestorom nie mają sensu w odniesieniu do programów papierów 

dłużnych, w których nowe papiery wartościowe oferowane są każdego dnia a wyceny i 

rozliczenia następują w ciągu kilku godzin. 

 

Poprawka  402 

Michael Theurer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE spełniają wspólnie na poziomie 

programu ABCP wymogi art. 5 niniejszego 

rozporządzenia i udostępniają 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 

wszystkie informacje wymagane na 

8. Jednostka sponsorująca spełnia na 

poziomie programu ABCP wymogi art. 5 

niniejszego rozporządzenia i udostępnia 

potencjalnym inwestorom przed wyceną na 

podstawie art. 5: 
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podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca, sponsor i SSPE udostępniają 

przed wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

 a) wszystkie zbiorcze informacje 

wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. 

a); 

 b) informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e) 

niniejszego rozporządzenia. 

 W przypadku w pełni wspieranego 

programu ABCP w rozumieniu art. 2 ust. 

21, inwestorom nie jest udostępniana 

żadna dokumentacja dotycząca transakcji. 

Dokumentacja wymieniona w lit. b) ppkt 

(ii)–(vi) może być udostępniana w 

skróconej formie w ostatecznym 

dokumencie ofertowym lub prospekcie 

emisyjnym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyłącznie jednostka sponsorująca powinna być odpowiedzialna za udostępnianie informacji 

inwestorowi, i wyłącznie na poziomie programu. W przypadku programów z udziałem wielu 

sprzedawców sekurytyzacji podlegają należności kilku jednostek inicjujących gospodarki 

realnej. Z tego powodu poszczególne jednostki inicjujące mogą udostępniać informacje 

wyłącznie na temat własnych portfeli. Ponadto informacje na temat należności bazowych (art. 

5 ust. 1 lit. a)) winny być udostępniane inwestorom wyłącznie w formie zbiorczej. 

Dokumentacja na poziomie programu może zostać opisana w dokumentacji ofertowej (np. 

memorandum informacyjnym). 

 

Poprawka  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jednostka inicjująca, sponsor i 

SSPE spełniają wspólnie na poziomie 

programu ABCP wymogi art. 5 niniejszego 

rozporządzenia i udostępniają 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 

wszystkie informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca, sponsor i SSPE udostępniają 

przed wyceną informacje wymagane na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)–e), co 

najmniej w projekcie lub w pierwotnej 

formie, jeżeli jest to dopuszczalne na 

podstawie art. 3 dyrektywy 2003/71/WE. 

Jednostka inicjująca, sponsor i SSPE 

udostępniają inwestorom ostateczną 

dokumentację najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

8. Jednostka inicjująca i sponsor 

spełniają wspólnie na poziomie programu 

ABCP wymogi art. 5 niniejszego 

rozporządzenia i zapewniają udostępnienie 

potencjalnym inwestorom przed wyceną 

wszystkich informacji wymaganych na 

podstawie art. 5 ust. 1 lit. a). Jednostka 

inicjująca i sponsor zapewniają 

udostępnienie przed wyceną informacji 

wymaganych na podstawie art. 5 ust. 1 

lit. b)–e), co najmniej w projekcie lub w 

pierwotnej formie, jeżeli jest to 

dopuszczalne na podstawie art. 3 

dyrektywy 2003/71/WE. Jednostka 

inicjująca i sponsor zapewniają 

udostępnienie inwestorom ostatecznej 

dokumentacji najpóźniej 15 dni po 

zakończeniu transakcji. 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. W przypadku sekurytyzacji 

publicznych informacje wymienione w 

ust. 8 udostępniane są publicznie. W 

przypadku sekurytyzacji prywatnych 

informacje wymienione w ust. 8 

udostępniane są inwestorom oraz, na 

żądanie, właściwym organom krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  405 

Neena Gill 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą systemu komunikacji 

ESDR, o którym mowa w ust. 5 

niniejszego artykułu – że sekurytyzacja 

spełnia wymogi art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia („zgłoszenie 

STS”). Zarówno ESDR, jak i ESMA 

publikują zgłoszenie STS na swoich 

urzędowych stronach internetowych 
zgodnie z ust. 4. Poprawne wykorzystanie 

kanału komunikacji ESDR zapewni 

terminowe powiadomienie właściwych 

organów. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. W przypadku gdy jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

nie uzgodniły między sobą, która 

jednostka ma spełnić wymogi niniejszego 

artykułu, wymogi te spełnia jednostka 

inicjująca. 

Or. en 

 

Poprawka  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie 

do ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 

lub art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

1. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE wspólnie zgłaszają 

ESMA – za pomocą szablonu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 
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(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 

zgłoszenie STS na swojej urzędowej 

stronie internetowej zgodnie z ust. 4. 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE informują również 

swój właściwy organ. Jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE danej 

sekurytyzacji wyznaczają spośród siebie 

jedną jednostkę, która będzie pierwszym 

punktem kontaktowym dla inwestorów i 

właściwych organów. 

Or. it 

 

Poprawka  407 

Michael Theurer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą szablonu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). W przypadku 

programu ABCP z udziałem wielu 

jednostek inicjujących, każda z jednostek 

inicjujących dokonuje zgłoszenia do 
ESMA zgodnie z wymogami art. 12 

wyłącznie swoich własnych transakcji i 

anonimowo. W przypadku sekurytyzacji 

publicznych ESMA publikuje zgłoszenie 

STS na swojej urzędowej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

W ramach programu ABCP kilku sprzedawców sprzedaje należności na rzecz jednej z 

transakcji. W związku z tym mogą oni składać deklaracje na temat zgodności wyłącznie w 

odniesieniu do „własnych” transakcji, nie zaś całego programu ABCP. W konsekwencji w 

ramach tego rodzaju programów ABCP każda jednostka inicjująca winna być zobowiązana 

do składania deklaracji na temat spełniania przez sekurytyzację wymogów art. 12 wyłącznie 

w odniesieniu do „własnych” transakcji. Ponadto konieczne jest dochowanie anonimowości 

transakcji w przypadku udostępniania zgłoszenia STS inwestorom zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. 

d). 

 

Poprawka  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą szablonu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA upoważnia 

odpowiedniego niezależnego 

przedstawiciela, który zbada zgodność z 

wymogami STS. ESMA publikuje również 

zgłoszenie STS na swojej urzędowej 

stronie internetowej zgodnie z ust. 4 i 

powiadamia właściwy organ. Jednostka 

inicjująca, jednostka sponsorująca i SSPE 

danej sekurytyzacji wyznaczają spośród 

siebie jedną jednostkę, która będzie 

pierwszym punktem kontaktowym dla 

inwestorów i właściwych organów. 

Or. en 

 



 

PE587.508v01-00 72/121 AM\1101734PL.doc 

PL 

Poprawka  409 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie 

do ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną 

jednostkę, która będzie pierwszym 

punktem kontaktowym dla inwestorów i 

właściwych organów. 

1. Powiernik SSPE zgłasza do ESMA 

– za pomocą modelu, o którym mowa w 

ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej urzędowej 

stronie internetowej zgodnie z ust. 4. 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE informują również 

swój właściwy organ. Jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE zachowują 

wspólnie ciągłą zgodność z kryteriami 

STS. 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłaszają wspólnie do 

ESMA – za pomocą modelu, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej oficjalnej stronie 

internetowej zgodnie z ust. 4. Jednostki 

inicjujące, jednostki sponsorujące i SSPE 

informują również swój właściwy organ. 

1. Jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące zgłaszają wspólnie do ESMA 

– za pomocą modelu, o którym mowa w 

ust. 5 niniejszego artykułu – że 

sekurytyzacja spełnia wymogi art. 7–10 lub 

art. 11–13 niniejszego rozporządzenia 

(„zgłoszenie STS”). ESMA publikuje 

zgłoszenie STS na swojej urzędowej 

stronie internetowej zgodnie z ust. 4. 

Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE informują również 
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Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE danej sekurytyzacji 

wyznaczają spośród siebie jedną jednostkę, 

która będzie pierwszym punktem 

kontaktowym dla inwestorów i właściwych 

organów. 

swój właściwy organ. Jednostka inicjująca 

i jednostka sponsorująca danej 

sekurytyzacji wyznaczają spośród siebie 

jedną jednostkę, która będzie pierwszym 

punktem kontaktowym dla inwestorów i 

właściwych organów. 

Or. en 

 

Poprawka  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jednostki inicjujące lub jednostki 

sponsorujące mogą przedłożyć pismo z 

zapytaniem do właściwego organu w celu 

uzyskania wiążącego potwierdzenia 

zgodności w oparciu o opinię jednostki 

inicjującej oraz, w razie potrzeby, 

jednostki sponsorującej, że sekurytyzacja 

spełnia wybrane lub wszystkie kryteria w 

zakresie prostoty zgodnie z art. 8 oraz 

standaryzacji zgodnie z art. 9. W 

przypadku programu ABCP jednostka 

sponsorująca może złożyć wniosek do 

właściwego organu w celu uzyskania 

wiążącego potwierdzenia zgodności w 

oparciu o opinię jednostki sponsorującej, 

że program ABCP spełnia wybrane lub 

wszystkie kryteria określone w art. 12. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 
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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. 

 

Poprawka  412 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Obok mechanizmu certyfikacji 

własnej opisanego w art. 14 ust. 1 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE powinny skorzystać 

z usług osoby trzeciej upoważnionej 

zgodnie z art. 14 lit. a) do oceny zgodności 

sekurytyzacji z przepisami art. 7–10 lub 

art. 11–13. Zgłoszenie STS obejmuje 

oświadczenie, że zgodność z kryteriami 

STS została potwierdzona przez daną 

upoważnioną osobę trzecią. 

 Zgłoszenie musi zawierać imię i 

nazwisko/nazwę upoważnionej osoby 

trzeciej, jej miejsce prowadzenia 

działalności oraz pełną nazwę właściwego 

organu. 

Or. en 

 

Poprawka  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeżeli jednostka inicjująca, 

jednostka sponsorująca i SSPE korzystają 

z usług osoby trzeciej upoważnionej 

zgodnie z art. 14a do oceny zgodności 

danej sekurytyzacji z art. 7–10 lub art. 11–

13, zgłoszenie STS obejmuje oświadczenie 

stwierdzające, że zgodność z kryteriami 

STS została potwierdzona przez tę 

upoważnioną osobę trzecią. Zgłoszenie 

zawiera imię i nazwisko/nazwę 

upoważnionej osoby trzeciej, jej miejsce 

prowadzenia działalności oraz nazwę 

właściwego organu, który ją upoważnił. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka stanowi, że certyfikacja przez osobę trzecią powinna być dostępna obok 

mechanizmu certyfikacji własnej. 

 

Poprawka  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jednostka inicjująca i jednostka 

sponsorująca korzystają z usług osoby 

trzeciej upoważnionej zgodnie z art. 14a 

do oceny zgodności danej sekurytyzacji z 

kryteriami określonymi w art. 7–10 lub 

art. 11–13, zgłoszenie STS obejmuje 

oświadczenie stwierdzające, że zgodność z 

kryteriami STS została potwierdzona przez 

tę osobę trzecią. Zgłoszenie zawiera imię i 

nazwisko/nazwę upoważnionej osoby 

trzeciej, jej miejsce prowadzenia 

działalności oraz nazwę właściwego 

organu, który ją upoważnił. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Korzystanie przez emitentów z usług stron trzecich przy ocenie spełniania przez sekurytyzację 

kryteriów STS powinno być obowiązkowe. Stworzony zostanie w ten sposób dodatkowy 

poziom zabezpieczeń zapewniających zgodność sekurytyzacji z wymogami STS, przy czym 

odpowiedzialność pozostanie niezmiennie po stronie emitenta. 

 

Poprawka  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE nie mogą przenieść 

na osoby trzecie funkcji poświadczenia 

spełniania przez sekurytyzacje wymogów 

STS. Dopuszcza się doradztwo osoby 

trzeciej w sprawie uznania danej 

sekurytyzacji za STS, jednak nie zmienia 

ono w żaden sposób odpowiedzialności 

emitenta ani odpowiedzialności inwestora 

lub SSPE za wywiązanie się z zobowiązań 

prawnych wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Brian Hayes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Możliwe jest upoważnienie osoby 

trzeciej do oceny, czy sekurytyzacja 

spełnia wymogi art. 7–10 lub art. 11–13. 

W przypadku upoważnienia osoby trzeciej 

zgłoszenie STS obejmuje oświadczenie, że 
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zgodność z kryteriami STS została 

potwierdzona przez tę osobę trzecią. 

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko/nazwę 

upoważnionej osoby trzeciej, jej miejsce 

prowadzenia działalności oraz nazwę 

właściwego organu, który ją upoważnił. 

Or. en 

 

Poprawka  417 

Brian Hayes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Osoba trzecia, o której mowa w 

art. 14 ust. 1 lit. a), jest upoważniona 

przez ESMA do oceny zgodności 

sekurytyzacji z kryteriami STS 

określonymi w art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia. ESMA 

udziela upoważnienia, o ile spełnione są 

następujące warunki: 

 a) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących lub SSPE 

zaangażowanych w sekurytyzacje, które są 

przedmiotem oceny osoby trzeciej, bez 

różnicowania opłat w zależności od 

wyników swojej oceny lub w powiązaniu z 

tymi wynikami; 

 b) osoba trzecia prowadzi działalność 

wyłącznie w celu oceny zgodności z 

kryteriami STS; 

 c) członkowie organu zarządzającego 

osoby trzeciej mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadania wykonywanego 

przez osobę trzecią, są osobami uczciwymi 

i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią; 

 d) większość w składzie organu 

zarządzającego osoby trzeciej stanowią 
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niezależni dyrektorzy reprezentujący 

ekspertów i inwestorów na rynku 

sekurytyzacji STS; 

 e) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

kroki niezbędne do zapewnienia, by na 

sprawdzenie zgodności STS nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe, 

w których uczestniczy dana osoba trzecia, 

jej wspólnicy lub członkowie, 

kierownictwo, pracownicy ani żadne inne 

osoby fizyczne, z których usług korzysta 

osoba trzecia lub których usługi 

kontroluje. 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli jednostka inicjująca lub 

pierwotny kredytodawca nie jest instytucją 

kredytową lub firmą inwestycyjną 

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

rozporządzenia nr 575/2013, zgłoszeniu 

zgodnie z ust. 1 towarzyszy: 

skreśla się 

a) potwierdzenie jednostki inicjującej lub 

pierwotnego kredytodawcy, że 

przyznawanie przez nich kredytu odbywa 

się na podstawie uzasadnionych i 

wyraźnie określonych kryteriów oraz 

jasno ustanowionych procesów 

zatwierdzania, zmiany, odnowienia i 

finansowania kredytów oraz że jednostka 

inicjująca lub pierwotny kredytodawca 

posiadają skuteczne systemy mające na 

celu stosowanie takich procesów. 

 

b) potwierdzenie co do tego, czy elementy 

wymienione w lit. a) podlegają nadzorowi. 
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Uzasadnienie 

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 paragraph 

should, therefore, be deleted. 

 

Poprawka  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia, jednostka 

inicjująca, sponsorująca i SSPE 

niezwłocznie zgłaszają to ESMA i 

swojemu właściwemu organowi. 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 niniejszego 

rozporządzenia, jednostka inicjująca, 

sponsorująca i SSPE niezwłocznie 

zgłaszają to ESMA i swojemu właściwemu 

organowi. 

Or. it 

 

Poprawka  420 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia, jednostka 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 lub art. 11–13, 

jednostka inicjująca, jednostka 
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inicjująca, sponsorująca i SSPE 

niezwłocznie zgłaszają to ESMA i 

swojemu właściwemu organowi. 

sponsorująca lub SSPE wykorzystują 

kanały komunikacji ESDR w celu  

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu 
ESMA i swojemu właściwemu organowi. 

Or. en 

 

Poprawka  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia, jednostka 

inicjująca, sponsorująca i SSPE 

niezwłocznie zgłaszają to ESMA i 

swojemu właściwemu organowi. 

3. Jeżeli sekurytyzacja nie spełnia już 

wymogów art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia, jednostka 

inicjująca i jednostka sponsorująca 

niezwłocznie zgłaszają to ESMA i 

swojemu właściwemu organowi. 

Or. en 

 

Poprawka  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE mogą korzystać z 

usług upoważnionej osoby trzeciej w celu 

weryfikacji, czy dana sekurytyzacja 

spełnia kryteria STS. Jednakże 

korzystanie z usług osoby trzeciej w żaden 

sposób nie zmienia odpowiedzialności 

jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej lub SSPE za wywiązanie się 

z zobowiązań prawnych wynikających z 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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Poprawka  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. ESMA prowadzi na swojej 

oficjalnej stronie internetowej wykaz 

wszystkich sekurytyzacji, w odniesieniu do 

których jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłosiły, że spełniają 

one wymogi art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia. ESMA 

aktualizuje również wykaz sekurytyzacji, 

które przestały być sekurytyzacjami STS w 

wyniku decyzji właściwych organów lub 

zgłoszenia jednostki inicjującej, 

sponsorującej lub jednostki SSPE. Jeżeli 

właściwy organ wprowadził zgodnie 

z art. 17 sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

do ESMA. ESMA niezwłocznie wskazuje 

w wykazie, że w odniesieniu do danej 

sekurytyzacji właściwy organ wprowadził 

sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze. 

4. ESMA niezwłocznie publikuje w 

odpowiedniej sekcji swojej urzędowej 

strony internetowej wykaz wszystkich 

sekurytyzacji, w odniesieniu do których 

jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące 

i SSPE zgłosiły, że spełniają one wymogi 

art. 7–10 niniejszego rozporządzenia. 

ESMA aktualizuje również wykaz 

sekurytyzacji, które przestały być 

sekurytyzacjami STS w wyniku decyzji 

właściwych organów lub zgłoszenia 

jednostki inicjującej, sponsorującej lub 

jednostki SSPE. Jeżeli właściwy organ 

wprowadził zgodnie z art. 17 sankcje 

administracyjne lub środki naprawcze, 

niezwłocznie zgłasza ten fakt do ESMA. 

ESMA niezwłocznie wskazuje w wykazie, 

że w odniesieniu do danej sekurytyzacji 

właściwy organ wprowadził sankcje 

administracyjne lub środki naprawcze. 

Or. it 

 

Poprawka  424 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. ESMA prowadzi na swojej 

oficjalnej stronie internetowej wykaz 

wszystkich sekurytyzacji, w odniesieniu do 

których jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłosiły, że spełniają 

one wymogi art. 7–10 lub art. 11–13 

4. ESDR i ESMA prowadzą na 

swoich stronach internetowych wykaz 

wszystkich sekurytyzacji, w odniesieniu do 

których jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłosiły, że spełniają 

one wymogi art. 7–10 lub art. 11–13. 
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niniejszego rozporządzenia. ESMA 

aktualizuje również wykaz sekurytyzacji, 

które przestały być sekurytyzacjami STS w 

wyniku decyzji właściwych organów lub 

zgłoszenia jednostki inicjującej, 

sponsorującej lub jednostki SSPE. Jeżeli 

właściwy organ wprowadził zgodnie 

z art. 17 sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

do ESMA. ESMA niezwłocznie wskazuje 

w wykazie, że w odniesieniu do danej 

sekurytyzacji właściwy organ wprowadził 

sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze. 

ESDA i ESMA aktualizują również wykaz 

sekurytyzacji, które przestały być 

sekurytyzacjami STS w wyniku decyzji 

właściwych organów lub zgłoszenia 

jednostki inicjującej, sponsorującej lub 

jednostki SSPE. Jeżeli właściwy organ 

wprowadził zgodnie z art. 17 sankcje 

administracyjne lub środki naprawcze, 

niezwłocznie zgłasza ten fakt do ESMA za 

pośrednictwem kanału komunikacyjnego 

ESDR. ESDR i ESMA niezwłocznie 

wskazują w wykazie, że w odniesieniu do 

danej sekurytyzacji właściwy organ 

wprowadził sankcje administracyjne lub 

środki naprawcze. 

Or. en 

 

Poprawka  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. ESMA prowadzi na swojej 

oficjalnej stronie internetowej wykaz 

wszystkich sekurytyzacji, w odniesieniu do 

których jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE zgłosiły, że spełniają 

one wymogi art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia. ESMA 

aktualizuje również wykaz sekurytyzacji, 

które przestały być sekurytyzacjami STS w 

wyniku decyzji właściwych organów lub 

zgłoszenia jednostki inicjującej, 

sponsorującej lub jednostki SSPE. Jeżeli 

właściwy organ wprowadził zgodnie 

z art. 17 sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

do ESMA. ESMA niezwłocznie wskazuje 

w wykazie, że w odniesieniu do danej 

sekurytyzacji właściwy organ wprowadził 

sankcje administracyjne lub środki 

naprawcze. 

4. ESMA prowadzi na swojej 

urzędowej stronie internetowej wykaz 

wszystkich sekurytyzacji, w odniesieniu do 

których jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące zgłosiły, że spełniają one 

wymogi art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia. ESMA 

aktualizuje również wykaz sekurytyzacji, 

które przestały być sekurytyzacjami STS w 

wyniku decyzji właściwych organów lub 

zgłoszenia jednostki inicjującej lub 

jednostki sponsorującej. Jeżeli właściwy 

organ wprowadził zgodnie z art. 17 sankcje 

administracyjne lub środki naprawcze, 

niezwłocznie zgłasza ten fakt do ESMA. 

ESMA niezwłocznie wskazuje w wykazie, 

że w odniesieniu do danej sekurytyzacji 

właściwy organ wprowadził sankcje 

administracyjne lub środki naprawcze. 
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Or. en 

 

Poprawka  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB i 

EIOPA, opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych w 

celu określenia informacji, które jednostka 

inicjująca, sponsorująca i SSPE powinny 

udostępniać w celu przestrzegania swoich 

zobowiązań na podstawie ust. 1, oraz 

dostarcza ujednolicone szablony 

określające format tych informacji. 

Europejski Bank Centralny (EBC) 

zapewnia i monitoruje opracowanie przez 
ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB i 

EIOPA, projektów regulacyjnych 

standardów technicznych w celu określenia 

informacji, które jednostka inicjująca, 

sponsorująca i SSPE powinny udostępniać 

w celu przestrzegania swoich zobowiązań 

na podstawie ust. 1, oraz dostarczenie 

ujednoliconych szablonów określających 
format tych informacji. 

Or. it 

 

Poprawka  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB i 

EIOPA, opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych w 

celu określenia informacji, które jednostka 

inicjująca, sponsorująca i SSPE powinny 

udostępniać w celu przestrzegania swoich 

zobowiązań na podstawie ust. 1, oraz 

dostarcza ujednolicone szablony 

określające format tych informacji. 

ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB i 

EIOPA, opracowuje projekty 

regulacyjnych standardów technicznych w 

celu określenia informacji, które jednostka 

inicjująca i jednostka sponsorująca muszą 

udostępniać w celu przestrzegania swoich 

zobowiązań na podstawie ust. 1, oraz 

dostarcza ujednolicone szablony 

określające format tych informacji. 

Or. en 
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Poprawka  428 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE nie mogą zgodnie 

z prawem przekazywać osobie trzeciej 

funkcji poświadczania, że sekurytyzacje 

spełniają wymogi STS. Mogą one 

konsultować się z osobą trzecią w celu 

sprawdzenia, czy dana sekurytyzacja 

kwalifikuje się do uznania za STS, jednak 

doradztwo to nie zmienia w żaden sposób 

odpowiedzialności emitenta ani 

odpowiedzialności inwestora za 

wywiązanie się z zobowiązań prawnych 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 14a 

 Sprawdzenie zgodności STS przez osobę 

trzecią 

 1. Osoba trzecia, o której mowa w 

art. 14 ust. 1a, jest upoważniona przez 

właściwy organ do oceny zgodności 

sekurytyzacji z kryteriami STS 

określonymi w art. 7–10 lub art. 11–13. 

Właściwy organ udziela upoważnienia, 

jeżeli spełnione są następujące warunki: 

 a) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od jednostek inicjujących, 
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jednostek sponsorujących lub SSPE 

zaangażowanych w sekurytyzacje, które są 

przedmiotem oceny osoby trzeciej, bez 

różnicowania opłat w zależności od 

wyników swojej oceny lub w powiązaniu z 

tymi wynikami; 

 b) osoba trzecia nie jest podmiotem 

objętym regulacją zdefiniowanym w art. 2 

pkt 4 dyrektywy 2002/87/WE ani agencją 

ratingową zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 lit. 

b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, a 

wyniki innych rodzajów działalności danej 

osoby trzeciej nie mogą narażać na 

szwank niezależności ani uczciwości jej 

oceny; 

 c) osoba trzecia nie świadczy w 

żadnej postaci usług doradczych, usług z 

zakresu audytu lub równoważnych usług 

na rzecz jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej ani SSPE zaangażowanych 

w sekurytyzacje, które są przedmiotem 

oceny osoby trzeciej; 

 d) członkowie organu zarządzającego 

osoby trzeciej mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadania wykonywanego 

przez osobę trzecią, są osobami uczciwymi 

i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią; 

 e) niezależni dyrektorzy stanowią co 

najmniej jedną trzecią składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej, przy czym 

są to co najmniej dwie osoby; 

 f) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

kroki niezbędne do zapewnienia, by na 

sprawdzenie zgodności STS nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe, 

w których uczestniczy dana osoba trzecia, 

jej wspólnicy lub członkowie, 

kierownictwo, pracownicy ani żadne inne 

osoby fizyczne, z których usług korzysta 

osoba trzecia lub których usługi 

kontroluje. W tym celu osoba trzecia 

ustanawia, utrzymuje, egzekwuje i 

dokumentuje skuteczny system kontroli 

wewnętrznej regulujący realizację 

strategii i procedur mających na celu 
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wskazywanie potencjalnych konfliktów 

interesów oraz zapobieganie im. 

Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

adekwatne procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

zgodności STS. Osoba trzecia okresowo 

monitoruje i poddaje przeglądowi te 

strategie i procedury, aby ocenić ich 

skuteczność i konieczność ich 

aktualizacji; oraz 

 g) osoba trzecia może wykazać, że ma 

właściwe operacyjne środki ochronne i 

wewnętrzne procesy, które umożliwiają jej 

ocenę zgodności STS. 

 Właściwy organ cofa upoważnienie, jeżeli 

uzna, że osoba trzecia zasadniczo nie 

spełnia powyższych warunków. 

 2. Osoba trzecia upoważniona 

zgodnie z ust. 1 bezzwłocznie powiadamia 

swój właściwy organ o wszelkich istotnych 

zmianach w informacjach przekazanych 

na podstawie tego ustępu lub o wszelkich 

innych zmianach, co do których można 

racjonalnie przyjąć, że wpływają na ocenę 

przeprowadzaną przez ten właściwy organ. 

 3. Właściwy organ może pobierać od 

osoby trzeciej, o której mowa w ust. 1, 

oparte na kosztach opłaty, aby pokryć 

niezbędne wydatki związane z oceną 

wniosków o upoważnienie oraz z 

późniejszym monitorowaniem spełnienia 

warunków określonych w ust. 1. 

 4. ESMA tworzy i utrzymuje wykaz 

wszystkich upoważnionych osób trzecich 

w oparciu o dokumenty dotyczące 

upoważnień przekazywane do ESMA 

przez właściwe organy.  

 5. ESMA opracowuje projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających informacje, jakie należy 

przedstawiać właściwym organom we 

wniosku o upoważnienie osoby trzeciej 
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zgodnie z ust. 1. 

 ESMA przedkłada Komisji projekt tych 

regulacyjnych standardów technicznych 

do dnia [six months after entry into force 

of this Regulation]. 

 Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 14a 

 Sprawdzenie zgodności STS przez osobę 

trzecią 

 1. Osoba trzecia, o której mowa w 

art. 14 ust. 1a, jest upoważniona przez 

właściwy organ do oceny zgodności 

sekurytyzacji z kryteriami STS 

określonymi w art. 7–10 lub art. 11–13. 

Właściwy organ udziela upoważnienia, 

jeżeli spełnione są następujące warunki: 

 a) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących lub SSPE 

zaangażowanych w sekurytyzacje, które są 

przedmiotem oceny osoby trzeciej, bez 

różnicowania opłat w zależności od 

wyników swojej oceny lub w powiązaniu z 

tymi wynikami; 

 b) osoba trzecia nie jest podmiotem 

objętym regulacją zdefiniowanym w art. 2 

pkt 4 dyrektywy 2002/87/WE ani agencją 

ratingową zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 lit. 
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b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, a 

wyniki innych rodzajów działalności danej 

osoby trzeciej nie mogą narażać na 

szwank niezależności ani uczciwości jej 

oceny; 

 c) osoba trzecia nie świadczy w 

żadnej postaci usług doradczych, usług z 

zakresu audytu lub równoważnych usług 

na rzecz jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej ani SSPE zaangażowanych 

w sekurytyzacje, które są przedmiotem 

oceny osoby trzeciej; 

 d) członkowie organu zarządzającego 

osoby trzeciej mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadania wykonywanego 

przez osobę trzecią, są osobami uczciwymi 

i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią; 

niezależni dyrektorzy stanowią co 

najmniej jedną trzecią składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej, przy czym 

są to co najmniej dwie osoby; 

 e) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

kroki niezbędne do zapewnienia, by na 

sprawdzenie zgodności STS nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe, 

w których uczestniczy dana osoba trzecia, 

jej wspólnicy lub członkowie, 

kierownictwo, pracownicy ani żadne inne 

osoby fizyczne, z których usług korzysta 

osoba trzecia lub których usługi 

kontroluje. W tym celu osoba trzecia 

ustanawia, utrzymuje, egzekwuje i 

dokumentuje skuteczny system kontroli 

wewnętrznej regulujący realizację 

strategii i procedur mających na celu 

wskazywanie potencjalnych konfliktów 

interesów oraz zapobieganie im. 

Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

adekwatne procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

zgodności STS. Osoba trzecia okresowo 

monitoruje i poddaje przeglądowi te 
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strategie i procedury, aby ocenić ich 

skuteczność i konieczność ich 

aktualizacji; oraz 

 f) osoba trzecia może wykazać, że ma 

właściwe operacyjne środki ochronne i 

wewnętrzne procesy, które umożliwiają jej 

ocenę zgodności STS. 

 Właściwy organ cofa upoważnienie, jeżeli 

uzna, że osoba trzecia zasadniczo nie 

spełnia powyższych warunków. 

 2. Osoba trzecia upoważniona 

zgodnie z ust. 1 bezzwłocznie powiadamia 

swój właściwy organ o wszelkich istotnych 

zmianach w informacjach przekazanych 

na podstawie tego ustępu lub o wszelkich 

innych zmianach, co do których można 

racjonalnie przyjąć, że wpływają na ocenę 

przeprowadzaną przez ten właściwy organ. 

 Właściwy organ może pobierać od osoby 

trzeciej, o której mowa w ust. 1, oparte na 

kosztach opłaty, aby pokryć niezbędne 

wydatki związane z oceną wniosków o 

upoważnienie oraz z późniejszym 

monitorowaniem spełnienia warunków 

określonych w ust. 1. 

 3. ESMA opracowuje projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających informacje, jakie należy 

przedstawiać właściwym organom we 

wniosku o upoważnienie osoby trzeciej 

zgodnie z ust. 1. 

 ESMA przedkłada Komisji projekt tych 

regulacyjnych standardów technicznych 

do dnia [six months after entry into force 

of this Regulation]. 

 Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka wprowadza kryteria certyfikacji osób trzecich w zakresie sekurytyzacji 

STS. 

 

Poprawka  431 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 14a 

 Osoba trzecia, o której mowa w art. 14 ust. 

1a, jest upoważniona przez właściwy 

organ do oceny zgodności sekurytyzacji z 

kryteriami STS określonymi w art. 7–10 

lub art. 11–13. Właściwy organ udziela 

upoważnienia, jeżeli spełnione są 

następujące warunki: 

 a) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących lub SSPE 

zaangażowanych w sekurytyzacje, które są 

przedmiotem oceny osoby trzeciej, bez 

różnicowania opłat w zależności od 

wyników swojej oceny lub w powiązaniu z 

tymi wynikami; 

 b) osoba trzecia nie jest podmiotem 

objętym regulacją zdefiniowanym w art. 2 

pkt 4 dyrektywy 2002/87/WE ani agencją 

ratingową zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 lit. 

b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, a 

wyniki innych rodzajów działalności danej 

osoby trzeciej nie mogą narażać na 

szwank niezależności ani uczciwości jej 

oceny; 

 c) osoba trzecia nie świadczy w 

żadnej postaci usług doradczych, usług z 

zakresu audytu lub równoważnych usług 

na rzecz jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej ani SSPE zaangażowanych 

w sekurytyzacje, które są przedmiotem 



 

AM\1101734PL.doc 91/121 PE587.508v01-00 

 PL 

oceny osoby trzeciej; 

 d) członkowie organu zarządzającego 

osoby trzeciej mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadania wykonywanego 

przez osobę trzecią, są osobami uczciwymi 

i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią; 

 e) niezależni dyrektorzy stanowią co 

najmniej jedną trzecią składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej, przy czym 

są to co najmniej dwie osoby; 

 f) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

kroki niezbędne do zapewnienia, by na 

sprawdzenie zgodności STS nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe, 

w których uczestniczy dana osoba trzecia, 

jej wspólnicy lub członkowie, 

kierownictwo, pracownicy ani żadne inne 

osoby fizyczne, z których usług korzysta 

osoba trzecia lub których usługi 

kontroluje. W tym celu osoba trzecia 

ustanawia, utrzymuje, egzekwuje i 

dokumentuje skuteczny system kontroli 

wewnętrznej regulujący realizację 

strategii i procedur mających na celu 

wskazywanie potencjalnych konfliktów 

interesów oraz zapobieganie im. 

Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

adekwatne procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

zgodności STS. Osoba trzecia okresowo 

monitoruje i poddaje przeglądowi te 

strategie i procedury, aby ocenić ich 

skuteczność i konieczność ich 

aktualizacji; oraz 

 g) osoba trzecia może wykazać, że ma 

właściwe operacyjne środki ochronne i 

wewnętrzne procesy, które umożliwiają jej 

ocenę zgodności STS. 

 Właściwy organ cofa upoważnienie, jeżeli 

uzna, że osoba zasadniczo nie spełnia 
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powyższych warunków. 

 2. Osoba trzecia upoważniona 

zgodnie z ust. 1 musi bezzwłocznie 

powiadomić swój właściwy organ o 

wszelkich istotnych zmianach w 

informacjach przekazanych na podstawie 

tego ustępu lub o wszelkich innych 

zmianach, co do których można 

racjonalnie przyjąć, że wpływają na ocenę 

przeprowadzaną przez ten właściwy organ. 

 3. Właściwy organ może pobierać od 

osoby trzeciej, o której mowa w ust. 1, 

oparte na kosztach opłaty, aby pokryć 

niezbędne wydatki związane z oceną 

wniosków o upoważnienie oraz z 

późniejszym monitorowaniem spełnienia 

warunków określonych w ust. 1. 

 4. ESMA opracowuje projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających informacje, jakie należy 

przedstawiać właściwym organom we 

wniosku o upoważnienie osoby trzeciej 

zgodnie z ust. 1. 

 ESMA przedstawia następnie Komisji 

projekt regulacyjnych standardów 

technicznych do dnia ... [six months after 

entry into force of this Regulation]. 

 Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 14a 
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 Upoważnione osoby trzecie 

 1.  Osoba trzecia sprawdzająca 

zgodność z kryteriami STS zgodnie z art. 

14 ust. 3a otrzymuje upoważnienie od 

ESMA. Upoważnienie przyznaje się 

wyłącznie jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 

 a)  osoba trzecia pobiera 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących lub SSPE 

zaangażowanych w sekurytyzacje, które są 

przedmiotem oceny, i opłaty te nie są 

zależne od wyników danej oceny ani 

powiązane z nimi; 

 b)  osoba trzecia nie jest podmiotem 

objętym regulacją zdefiniowanym w art. 2 

pkt 4 dyrektywy 2002/87/WE ani agencją 

ratingową zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 lit. 

b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, a 

wyniki innych rodzajów działalności danej 

osoby trzeciej nie mogą narażać na 

szwank niezależności ani uczciwości jej 

oceny; 

 c)  osoba trzecia nie świadczy w 

żadnej postaci usług doradczych, usług z 

zakresu audytu lub równoważnych usług 

na rzecz jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej ani SSPE zaangażowanych 

w sekurytyzacje, które są przedmiotem jej 

oceny; 

 d)  członkowie organu zarządzającego 

osoby trzeciej mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadania wykonywanego 

przez osobę trzecią, są osobami uczciwymi 

i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią; 

 e)  co najmniej połowę składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej stanowią 

niezależni dyrektorzy reprezentujący 

inwestorów na rynku sekurytyzacji STS, 

przy czym są to co najmniej dwie osoby; 

 f)  osoba trzecia podejmuje wszelkie 

kroki niezbędne do zapewnienia, by na 

sprawdzenie zgodności STS nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 
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konflikty interesów lub relacje biznesowe, 

w których uczestniczy dana osoba trzecia, 

jej wspólnicy lub członkowie, 

kierownictwo, pracownicy ani żadne inne 

osoby fizyczne, z których usług korzysta 

osoba trzecia lub których usługi 

kontroluje. W tym celu osoba trzecia 

ustanawia, utrzymuje, egzekwuje i 

dokumentuje skuteczny system kontroli 

wewnętrznej regulujący realizację 

strategii i procedur mających na celu 

wskazywanie potencjalnych konfliktów 

interesów oraz zapobieganie im. 

Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

odpowiednie procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

zgodności STS oraz działania w 

najlepszym interesie inwestorów 

sekurytyzacji podlegającej ocenie. Osoba 

trzecia okresowo monitoruje i poddaje 

przeglądowi te strategie i procedury, aby 

ocenić ich skuteczność i konieczność ich 

aktualizacji; 

 g)  osoba trzecia może wykazać, że ma 

adekwatne operacyjne środki ochronne i 

wewnętrzne procesy, które umożliwiają jej 

ocenę zgodności STS. 

 2.  Niewypełnienie warunków 

określonych powyżej skutkuje wycofaniem 

upoważnienia przez ESMA.  

Or. en 

 

Poprawka  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku podmiotów 4. W przypadku podmiotów 
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nieobjętych unijnymi aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w ust. 

3, państwa członkowskie wyznaczają jeden 

lub więcej właściwych organów w celu 

zapewnienia zgodności z art. 4–14 

niniejszego rozporządzenia. Państwa 

członkowskie informują Komisję, ESMA, 

EUNB i EIOPA oraz właściwe organy 

innych państw członkowskich o 

wyznaczeniu właściwych organów na 

podstawie niniejszego ustępu. 

nieobjętych unijnymi aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w ust. 

3, państwa członkowskie wyznaczają jeden 

lub więcej właściwych organów w celu 

zapewnienia zgodności z art. 4–14 

niniejszego rozporządzenia. Państwa 

członkowskie informują Komisję, ESMA, 

EUNB i EIOPA oraz właściwe organy 

innych państw członkowskich o 

wyznaczeniu właściwych organów na 

podstawie niniejszego ustępu. 

 Obowiązek ten nie ma zastosowania do 

przedsiębiorstw sprzedających ekspozycje 

w ramach programu ABCP lub innej 

transakcji sekurytyzacyjnej lub programu 

sekurytyzacyjnego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  434 

Burkhard Balz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku podmiotów 

nieobjętych unijnymi aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w ust. 

3, państwa członkowskie wyznaczają jeden 

lub więcej właściwych organów w celu 

zapewnienia zgodności z art. 4–14 

niniejszego rozporządzenia. Państwa 

4. W przypadku podmiotów 

nieobjętych unijnymi aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w ust. 

3, państwa członkowskie wyznaczają jeden 

lub więcej właściwych organów w celu 

zapewnienia zgodności z art. 4–14 

niniejszego rozporządzenia. Państwa 
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członkowskie informują Komisję, ESMA, 

EUNB i EIOPA oraz właściwe organy 

innych państw członkowskich o 

wyznaczeniu właściwych organów na 

podstawie niniejszego ustępu. 

członkowskie informują Komisję, ESMA, 

EUNB i EIOPA oraz właściwe organy 

innych państw członkowskich o 

wyznaczeniu właściwych organów na 

podstawie niniejszego ustępu. Obowiązek 

wyznaczenia nie ma zastosowania do 

przedsiębiorstw sprzedających ekspozycje 

w ramach programu ABCP lub innej 

transakcji sekurytyzacyjnej lub programu 

sekurytyzacyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwy organ regularnie 

dokonuje przeglądu zasad, procesów 

i mechanizmów wdrożonych przez 

jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące, SSPE i pierwotnych 

kredytodawców w celu zapewnienia 

zgodności z niniejszym rozporządzeniem. 

2. Właściwy organ regularnie 

dokonuje przeglądu zasad, procesów 

i mechanizmów wdrożonych przez 

jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące 

i pierwotnych kredytodawców w celu 

zapewnienia zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem. 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Właściwy organ monitoruje, w tym 

w formie regularnych kontroli na miejscu, 

nową emisję, zwłaszcza w odniesieniu do 

sekurytyzacji rzadko spotykanych na 

rynku, w celu identyfikacji naruszeń 
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zobowiązań wymienionych w art. 17 ust. 1 

lub cech, których jedynym uzasadnieniem 

wydaje się obejście przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwe organy zapewniają, aby 

ryzyko z tytułu transakcji 

sekurytyzacyjnych, w tym ryzyko utraty 

reputacji, było oceniane i uwzględniane za 

pomocą odpowiednich polityk i procedur 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących, SSPE i pierwotnych 

kredytodawców. 

3. Właściwe organy nakładają 

wymóg, aby ryzyko z tytułu transakcji 

sekurytyzacyjnych, w tym ryzyko utraty 

reputacji, było oceniane i uwzględniane za 

pomocą odpowiednich polityk i procedur 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących i pierwotnych 

kredytodawców. 

Or. en 

 

Poprawka  438 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwe organy zapewniają, aby 

ryzyko z tytułu transakcji 

sekurytyzacyjnych, w tym ryzyko utraty 

reputacji, było oceniane i uwzględniane za 

pomocą odpowiednich polityk i procedur 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących, SSPE i pierwotnych 

kredytodawców. 

3. Właściwe organy nakładają 

wymóg, aby ryzyko z tytułu transakcji 

sekurytyzacyjnych, w tym ryzyko utraty 

reputacji, było oceniane i uwzględniane za 

pomocą odpowiednich polityk i procedur 

jednostek inicjujących, jednostek 

sponsorujących, SSPE i pierwotnych 

kredytodawców. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Ma to na celu zapewnienie, aby odpowiedzialność za ocenę i reakcję na ryzyko było 

ponoszone w pełni przez osoby uczestniczące w sekurytyzacji, zaś właściwe organy posiadały 

umocowanie do egzekwowania tego od osób uczestniczących w sekurytyzacji. 

 

Poprawka  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 16a 

 Nadzór makroostrożnościowy 

 Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

zapewnia nadzór makroostrożnościowy 

europejskiego rynku sekurytyzacji i 

podejmuje działania ukierunkowane na 

dostosowanie do warunków rynkowych w 

celu zapobiegania powstawaniu baniek 

aktywów oraz zamykaniu się rynków. 

 Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

przedstawia właściwym organom 

propozycje następujących działań 

ukierunkowanych na dostosowanie 

warunków rynkowych: 

 – dostosowanie poziomu stopy 

zatrzymania określonej w art. 4 

niniejszego rozporządzenia przy 

uwzględnieniu specyfiki segmentów rynku 

i gwarancji mających zastosowanie do 

sekurytyzowanych aktywów; 

 – dostosowanie minimalnych 

poziomów ryzyka dla sekurytyzacji w 

świetle art. 259, 260, 261, 263 i 264 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych; 

 – dostosowanie wskaźnika dźwigni, 

wskaźnika pokrycia wypływów netto, 

wskaźnika stabilnego finansowania netto 

dla instytucji kredytowych i firm 



 

AM\1101734PL.doc 99/121 PE587.508v01-00 

 PL 

inwestycyjnych aktywnych na rynku 

sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 16a 

 Organ właściwy dla jednostki inicjującej 

lub jednostki sponsorującej posiada 

umocowanie do udzielania, na podstawie 

art. 14 ust. 2, potwierdzenia, że dana 

sekurytyzacja spełnia wybrane lub 

wszystkie kryteria określone w art. 8 i 9. 

W przypadku programu ABCP organ 

właściwy dla jednostki sponsorującej 

posiada umocowanie do udzielania, na 

podstawie art. 14 ust. 2, potwierdzenia, że 

dany program ABCP spełnia wybrane lub 

wszystkie kryteria okreslone w art. 12. 

Potwierdzenie takie jest prawnie wiążące 

dla wszystkich organów nadzoru w Unii 

Europejskiej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 
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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. 

 

Poprawka  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla prawa państw 

członkowskich do wprowadzania i 

nakładania sankcji karnych na podstawie 

art. 19 niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy określające odpowiednie sankcje 

administracyjne i środki naprawcze mające 

zastosowanie w sytuacjach, gdy: 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy określające odpowiednie sankcje 

administracyjne i środki naprawcze mające 

zastosowanie w sytuacjach, gdy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki w kolejnych akapitach wprowadzają test „zaniedbania lub zaniechania” na 

podstawie obecnego art. 407 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych. Ma to 

zapewnić możliwość rozróżnienia między rażącym zaniedbaniem i działaniem celowym a 

drobnym zaniedbaniem. 

 

Poprawka  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

nie spełnia wymogów określonych w art. 4; 

a) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub pierwotny kredytodawca 

nie spełnia wymogów określonych w art. 4 

w wyniku zaniedbania lub zaniechania; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki w tym akapicie wprowadzają test „zaniedbania lub zaniechania” na podstawie 

obecnego art. 407 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych. Ma to zapewnić 

możliwość rozróżnienia między rażącym zaniedbaniem i działaniem celowym a drobnym 

zaniedbaniem. 

 

Poprawka  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 5; 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 5 w wyniku 

zaniedbania lub zaniechania; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki w tym akapicie wprowadzają test „zaniedbania lub zaniechania” na podstawie 

obecnego art. 407 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych. Ma to zapewnić 

możliwość rozróżnienia między rażącym zaniedbaniem i działaniem celowym a drobnym 

zaniedbaniem. 

 

Poprawka  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 5; 

b) jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca nie spełnia wymogów 

określonych w art. 5; 

Or. en 
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Poprawka  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 5; 

b) jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca nie spełnia wymogów 

określonych w art. 5; 

Or. en 

 

Poprawka  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 7–10 lub art. 

11–13 niniejszego rozporządzenia. 

gdy sekurytyzacja posiada oznaczenie STS 

a jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca lub SSPE nie spełnia 

wymogów określonych w art. 7–10 lub art. 

11–13 niniejszego rozporządzenia w 

wyniku zaniedbania lub zaniechania; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki w tym akapicie wprowadzają test „zaniedbania lub zaniechania” na podstawie 

obecnego art. 407 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych. Ma to zapewnić 

możliwość rozróżnienia między rażącym zaniedbaniem i działaniem celowym a drobnym 

zaniedbaniem. 

 

Poprawka  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

jednostka inicjująca, jednostka 

sponsorująca i SSPE nie spełniają 

wymogów określonych w art. 7–10 lub art. 

11–13 niniejszego rozporządzenia. 

jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca nie spełnia wymogów 

określonych w art. 7–10 lub art. 11–13 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca, naruszając przepisy art. 6 

niniejszego rozporządzenia, stosuje 

oznaczenie „STS” dla swoich 

sekurytyzacji w jakiejkolwiek sytuacji 

innej, niż gdy dana sekurytyzacja spełnia 

wymogi wynikających z art. 7–10 lub art. 

11–13 niniejszego rozporządzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – akapit 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 jednostka inicjująca lub jednostka 

sponsorująca składa niezgodne ze stanem 

faktycznym zawiadomienie zgodnie z art. 

14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia; 

Or. en 
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Poprawka  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują także 

skuteczne wdrażanie sankcji 

administracyjnych lub środków 

naprawczych. 

Państwa członkowskie gwarantują także 

skuteczne wdrażanie sankcji 

administracyjnych lub środków 

naprawczych. Tego rodzaju sankcje 

administracyjne lub działania naprawcze 

nie są jednak adresowane do SSPE bądź 

w jakikolwiek inny sposób szkodliwe dla 

inwestorów w ramach danych transakcji 

sekurytyzacyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem nowego rozporządzenia jest promocja integracji rynków finansowych UE. Można to 

osiągnąć wyłącznie przez odzyskanie zaufania inwestorów. Jeżeli jednak kary pieniężne 

proponowane w ust. 2 nakładane będą na SSPE, kary takie musiałyby był opłacane z aktywów 

transakcji, której integralnym elementem jest SSPE, a tym samym skutkowałyby niedoborem 

funduszy dostępnych dla inwestorów. Skutkiem byłoby powstanie ukrytego ryzyka dla 

inwestorów i ponownie zagrożenia utraty ich zaufania. 

 

Poprawka  451 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zasady te powinny brać pod uwagę 

dobrą wolę uczestników rynku poprzez 

proporcjonalne stosowanie sankcji z 

uwzględnieniem charakteru danego 

naruszenia. 

Or. en 
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Poprawka  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) maksymalna administracyjna kara 

pieniężna w wysokości co najmniej 

5 000 000 EUR lub, w państwie 

członkowskim, którego walutą nie jest 

euro, równowartość tej kwoty w walucie 

krajowej na dzień [date of entry into force 

of this Regulation]. 

e) maksymalna administracyjna kara 

pieniężna w wysokości co najmniej 

10 000 000 EUR lub, w państwie 

członkowskim, którego walutą nie jest 

euro, równowartość tej kwoty w walucie 

krajowej na dzień [date of entry into force 

of this Regulation]; 

Or. it 

 

Poprawka  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) lub w przypadku osoby prawnej 

maksymalna administracyjna kara 

pieniężna, o której mowa w lit. e), lub do 

10 % całkowitego rocznego obrotu danej 

osoby prawnej, ustalonego na podstawie 

ostatniego dostępnego sprawozdania 

finansowego zatwierdzonego przez organ 

zarządzający; w przypadku gdy dana osoba 

prawna jest jednostką dominującą lub 

jednostką zależną jednostki dominującej, 

która musi sporządzić skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe zgodnie z 

dyrektywą 2013/34/UE, stosowny 

całkowity roczny obrót oznacza całkowity 

roczny obrót lub analogiczny rodzaj 

dochodu zgodnie z właściwymi aktami 

prawnymi o rachunkowości, ustalony na 

podstawie ostatniego dostępnego 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zatwierdzonego przez organ 

zarządzający jednostki dominującej 

f) lub w przypadku osoby prawnej 

maksymalna administracyjna kara 

pieniężna, o której mowa w lit. e), lub do 

20 % całkowitego rocznego obrotu danej 

osoby prawnej, ustalonego na podstawie 

ostatniego dostępnego sprawozdania 

finansowego zatwierdzonego przez organ 

zarządzający; w przypadku gdy dana osoba 

prawna jest jednostką dominującą lub 

jednostką zależną jednostki dominującej, 

która musi sporządzić skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe zgodnie z 

dyrektywą 2013/34/UE, stosowny 

całkowity roczny obrót oznacza całkowity 

roczny obrót lub analogiczny rodzaj 

dochodu zgodnie z właściwymi aktami 

prawnymi o rachunkowości, ustalony na 

podstawie ostatniego dostępnego 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zatwierdzonego przez organ 

zarządzający jednostki dominującej 
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najwyższego szczebla; najwyższego szczebla; 

Or. it 

 

Poprawka  454 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) maksymalna administracyjna kara 

pieniężna w wysokości równej co najmniej 

dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych 

w wyniku naruszenia, w przypadku gdy 

możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych 

korzyści, nawet jeśli kwota ta przekracza 

kwoty maksymalne określone w lit. e) i f). 

g) maksymalna administracyjna kara 

pieniężna w wysokości równej co najmniej 

trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych 

w wyniku naruszenia, w przypadku gdy 

możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych 

korzyści, nawet jeśli kwota ta przekracza 

kwoty maksymalne określone w lit. e) i f). 

Or. en 

 

Poprawka  455 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) minimalna administracyjna kara 

pieniężna w wysokości równej co najmniej 

kwocie korzyści uzyskanych w wyniku 

naruszenia, w przypadku gdy możliwe jest 

ustalenie kwoty uzyskanych korzyści, 

nawet jeśli kwota ta przekracza kwoty 

maksymalne określone w lit. e) i f). 

Or. en 
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Poprawka  456 

Thomas Mann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku wystąpienia 

naruszenia w dobrej wierze: 

 a) oznaczenie STS utrzymywane jest 

w całym okresie obowiązywania 

sekurytyzowanego instrumentu, jeżeli 

naruszenie zostanie naprawione 

 b) w przypadku utrzymania 

oznaczenia STS i naprawy naruszenia, nie 

powinna występować sytuacja 

wymuszonej sprzedaży 

Or. en 

 

Poprawka  457 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy ustalaniu rodzaju oraz 

wysokości kar administracyjnych lub 

środków naprawczych nałożonych z tytułu 

art. 17 niniejszego rozporządzenia, 

właściwe organy uwzględniają wszelkie 

istotne okoliczności, w tym w stosownych 

przypadkach: 

2. Przy ustalaniu rodzaju oraz 

wysokości kar administracyjnych lub 

środków naprawczych nałożonych z tytułu 

art. 17 niniejszego rozporządzenia, 

właściwe organy uwzględniają wszelkie 

istotne okoliczności, w tym zakres, w 

jakim dane naruszenie ma charakter 

umyślny lub jest wynikiem błędu 

merytorycznego, oraz w stosownych 

przypadkach: 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Złożoność zasad wymaga zachowania proporcjonalności przy stosowaniu sankcji. Zasady 

mogą być naruszane nieumyślnie lub w wyniku błędu merytorycznego. 

 

Poprawka  458 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

 3. Sankcje stosuje się w sposób 

proporcjonalny, z uwzględnieniem natury 

danego naruszenia. 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W ramach Wspólnego Komitetu 

Europejskich Urzędów Nadzoru powołana 

zostaje dedykowana Komisja ds. 

Sekurytyzacji, w ramach której właściwe 

organy ściśle koordynują swe działania w 

celu realizacji swych zadań zgodnie z 

przepisami art. 16–19 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeśli właściwy organ uzna, że 

doszło do naruszenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia lub ma 

powody, by tak uważać, powinien 

wystarczająco szczegółowo poinformować 

o swoich ustaleniach właściwy organ 

nadzoru jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej, pierwotnego kredytodawcy, 

SSPE lub inwestora. Zainteresowane 

właściwe organy ściśle koordynują nadzór 

i zapewniają spójne decyzje. 

3. Jeśli właściwy organ uzna, że 

doszło do naruszenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia lub ma 

powody, by tak uważać, powinien 

wystarczająco szczegółowo poinformować 

o swoich ustaleniach właściwy organ 

jednostki inicjującej, jednostki 

sponsorującej, pierwotnego kredytodawcy 

lub inwestora. Zainteresowane właściwe 

organy ściśle koordynują nadzór w celu 

zapewnienia spójności decyzji, zaś 

właściwy organ stwierdzający naruszenie 

powinien powiadomić o tym fakcie 

ESMA. 

Or. en 

Uzasadnienie 

ESMA powinien być od razu powiadamiany o przypadkach naruszeń ponadjurysdykcyjnych. 

 

Poprawka  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy naruszenie, o 

którym mowa w ust. 3, dotyczy w 

szczególności nieprawidłowego lub 

wprowadzającego w błąd zgłoszenia 

zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia, właściwy organ 

stwierdzający to naruszenie powiadamia 

bezzwłocznie ESMA, EUNB i EIOPA o 

swoich ustaleniach. 

4. W przypadku gdy naruszenie, o 

którym mowa w ust. 3, dotyczy w 

szczególności nieprawidłowego lub 

wprowadzającego w błąd zgłoszenia 

zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia, właściwy organ 

stwierdzający to naruszenie powiadamia 

bezzwłocznie EUNB i EIOPA o swoich 

ustaleniach. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W celu zapewnienia spójności z art. 21 ust. 3. 

 

Poprawka  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w ust. 3, właściwy organ podejmuje 

wszelkie niezbędne działania w celu 

usunięcia stwierdzonego naruszenia i 

powiadamia o tym pozostałe 

zainteresowane właściwe organy, w 

szczególności organy jednostki inicjującej, 

jednostki sponsorującej, SSPE i posiadacza 

pozycji sekurytyzacyjnej, jeżeli są znane. 

W przypadku sporu pomiędzy właściwymi 

organami sprawa może być kierowana do 

ESMA i stosuje się procedurę, o której 

mowa w art. 19, oraz, w stosownych 

przypadkach, art. 20 rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010. 

5. Po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w ust. 3, właściwy organ podejmuje 

wszelkie niezbędne działania w celu 

usunięcia stwierdzonego naruszenia i 

powiadamia o tym pozostałe 

zainteresowane właściwe organy, w 

szczególności organy jednostki inicjującej, 

jednostki sponsorującej, SSPE i posiadacza 

pozycji sekurytyzacyjnej, jeżeli są znane. 

W przypadku sporu pomiędzy właściwymi 

organami sprawa może być kierowana do 

ESMA i stosuje się procedurę, o której 

mowa w art. 19, oraz, w stosownych 

przypadkach, art. 20 rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010, z wyjątkiem przypadków, w 

których wiążące potwierdzenie właściwego 

organu, o którym mowa w art. 16 ust. 4, 

zostało już udzielone. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 
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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. 

 

Poprawka  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w ust. 3, właściwy organ podejmuje 

wszelkie niezbędne działania w celu 

usunięcia stwierdzonego naruszenia i 

powiadamia o tym pozostałe 

zainteresowane właściwe organy, w 

szczególności organy jednostki inicjującej, 

jednostki sponsorującej, SSPE i posiadacza 

pozycji sekurytyzacyjnej, jeżeli są znane. 

W przypadku sporu pomiędzy właściwymi 

organami sprawa może być kierowana do 

ESMA i stosuje się procedurę, o której 

mowa w art. 19, oraz, w stosownych 

przypadkach, art. 20 rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010. 

5. Po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w ust. 3, właściwy organ podejmuje 

wszelkie niezbędne działania w celu 

usunięcia stwierdzonego naruszenia i 

powiadamia o tym pozostałe 

zainteresowane właściwe organy, w 

szczególności organy jednostki inicjującej, 

jednostki sponsorującej i posiadacza 

pozycji sekurytyzacyjnej, jeżeli są znane. 

W przypadku sporu pomiędzy właściwymi 

organami stosuje się procedurę, o której 

mowa w art. 19, oraz, w stosownych 

przypadkach, art. 20 rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia spójności z art. 21 ust. 3. 

 

Poprawka  464 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – akapit 1Dyrektywa 2009/65/WE 

Artykuł 50a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uchyla się art. 50a dyrektywy 

2009/65/WE. 

Art. 50a dyrektywy 2009/65/WE otrzymuje 

brzmienie: 

 „Spółki zarządzające UCITS lub 

wewnętrznie zarządzane UCITS działają 

w najlepszym interesie inwestorów w 

stosowne UCITS i podejmują działania 

naprawcze, w stosownych przypadkach, 

gdy odkryją – po przyjęciu ekspozycji z 

tytułu sekurytyzacji – że dana 

sekurytyzacja nie spełnia wymogów 

określonych w rozporządzeniu .../... 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

[rozporządzenie STS], w szczególności że 

ustalenie i ujawnienie zatrzymanego 

udziału nie spełniało wymogów 

określonych w tym rozporządzeniu.”. 

Or. en 

 

Poprawka  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 

  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) w motywach 22 i 41, w art. 8c i w 

załączniku II pkt 1 słowa 

„strukturyzowany instrument finansowy” 

zastępuje się słowami „instrument 

sekurytyzacyjny”; 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – akapit 1 – punkt 2  
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Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 

  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) w motywach 34 i 40 i w art. 8 ust. 

4, art. 8c, art. 10 ust. 3, art. 39 ust. 4 oraz 

w załączniku I sekcja A pkt 2 ust. 5, 

załączniku I sekcja B pkt 5, załączniku II 

(tytuł i pkt 2), załączniku III część I pkt 8, 

24 i 45, załączniku III część III pkt 8 

słowa „strukturyzowane instrumenty 

finansowe” zastępuje się słowami 

„instrumenty sekurytyzacyjne”; 

 skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka  467 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – akapit 1Dyrektywa 2011/61/UE 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uchyla się art. 17 dyrektywy 2011/61/UE. Artykuł 17 dyrektywy 2011/61/UE 

otrzymuje brzmienie: 

 „ZAFI działają w najlepszym interesie 

inwestorów w stosowny AFI i podejmują 

działania naprawcze, w stosownych 

przypadkach, gdy odkryją – po przyjęciu 

ekspozycji z tytułu sekurytyzacji – że dana 

sekurytyzacja nie spełnia wymogów 

określonych w rozporządzeniu [STS], w 

szczególności że ustalenie i ujawnienie 

zatrzymanego udziału nie spełniało 

wymogów określonych w rozporządzeniu 

[STS].”. 

Or. en 

 

Poprawka  468 

Morten Messerschmidt 
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w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – akapit 1 – punkt 1Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

Artykuł 2 – punkt 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„30) »obligacja zabezpieczona« oznacza 

obligację spełniającą wymogi art. 129 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013; 

„30) »obligacja zabezpieczona« oznacza 

obligację spełniającą wymogi art. 52 ust. 4 

rozporządzenia 2009/65/WE; 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odniesieniu do pozycji 

sekurytyzacyjnych niezrealizowanych na 

dzień [date of entry into force of this 

Regulation] jednostki inicjujące, jednostki 

sponsorujące i SSPE mogą używać 

oznaczenia „STS” lub oznaczenia, które 

odsyła bezpośrednio do tego terminu, 

wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wymogi 

określone w art. 6 niniejszego 

rozporządzenia. 

2. W odniesieniu do pozycji 

sekurytyzacyjnych nierozliczonych na 

dzień ... [date of entry into force of this 

Regulation] jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące mogą używać oznaczenia 

„STS” lub oznaczenia, które odsyła 

bezpośrednio do tego terminu, wyłącznie 

wtedy, gdy spełnione są wymogi określone 

w art. 6 niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do sekurytyzacji, w 

ramach których papiery wartościowe 

3. W odniesieniu do różnych 

rodzajów inwestycji w sekurytyzacje, 



 

AM\1101734PL.doc 115/121 PE587.508v01-00 

 PL 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacji 

wydanych przed tą datą, jeżeli nowe 

ekspozycje bazowe są do nich dodawane 

lub zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

takich jak kupno, sprzedaż lub 

przechowywanie, dokonanych po ... [date 

of entry into force of this Regulation], w 

ramach których papiery wartościowe 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacji wydane 

przed tą datą, jeżeli nowe ekspozycje 

bazowe są do nich dodawane lub 

zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wprowadza możliwość uniknięcia konieczności „gwałtownej wyprzedaży” 

aktywów, która skutkowałaby destabilizacją rynku. 

 

Poprawka  471 

Morten Messerschmidt 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do sekurytyzacji, w 

ramach których papiery wartościowe 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacji 

wydanych przed tą datą, jeżeli nowe 

ekspozycje bazowe są do nich dodawane 

lub zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

3. W odniesieniu do inwestycji 

dokonanych po dacie ... [date of entry into 

force of this Regulation] w sekurytyzacje, 

w ramach których papiery wartościowe 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacje wydane 

przed tą datą, jeżeli nowe ekspozycje 

bazowe są do nich dodawane lub 

zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

Or. en 

 

Poprawka  472 

Brian Hayes 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do sekurytyzacji, w 

ramach których papiery wartościowe 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacji 

wydanych przed tą datą, jeżeli nowe 

ekspozycje bazowe są do nich dodawane 

lub zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

3. W odniesieniu do sekurytyzacji 

spełniających kryteria STS, w ramach 

których papiery wartościowe 

wyemitowano w dniu 1 stycznia 2011 r. 

lub po tej dacie oraz sekurytyzacji 

wydanych przed tą datą, jeżeli nowe 

ekspozycje bazowe są do nich dodawane 

lub zamieniane po dniu 31 grudnia 2014 r., 

stosuje się art. 3 niniejszego 

rozporządzenia 

Or. en 

 

Poprawka  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Zanim regulacyjne standardy 

techniczne, które mają zostać przyjęte 

przez Komisję na podstawie art. 5 ust. 3 

niniejszego rozporządzenia, zaczną być 

stosowane, na potrzeby wypełnienia 

obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 lit. 

a) i e) niniejszego rozporządzenia, 

jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące 

i SSPE udostępniają informacje 

wymienione w załącznikach I–VIII 

rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2015/3 na stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 ust. 2. 

6. Zanim regulacyjne standardy 

techniczne, które mają zostać przyjęte 

przez Komisję na podstawie art. 5 ust. 3 

niniejszego rozporządzenia, zaczną być 

stosowane, na potrzeby wypełnienia 

obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 lit. 

a) i e) niniejszego rozporządzenia, 

jednostki inicjujące i jednostki 

sponsorujące udostępniają informacje 

wymienione w załącznikach I–VIII do 

rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2015/3 na stronie internetowej, o 

której mowa w art. 5 ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  474 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [two years after entry into 

force of this Regulation], a następnie co 

trzy lata EUNB, w ścisłej współpracy z 

ESMA i EIOPA, publikuje sprawozdanie 

na temat wdrażania wymogów STS 

określonych w art. 6–14 niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Do dnia [eighteen months after 

entry into force of this Regulation], a 

następnie co dwa lata EUNB, w ścisłej 

współpracy z ESMA i EIOPA, publikuje 

sprawozdanie na temat wdrażania 

wymogów STS określonych w art. 6–14 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. it 

 

Poprawka  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do dnia [three years after entry into 

force of this Regulation] ESMA, w ścisłej 

współpracy z EUNB i EIOPA, publikuje 

sprawozdanie na temat funkcjonowania 

wymogów przejrzystości określonych 

w art. 5 niniejszego rozporządzenia oraz 

poziomu przejrzystości rynku sekurytyzacji 

w UE. 

3. Do dnia [two years after entry into 

force of this Regulation] ESMA, w ścisłej 

współpracy z EUNB i EIOPA, publikuje 

sprawozdanie na temat funkcjonowania 

wymogów przejrzystości określonych 

w art. 5 niniejszego rozporządzenia oraz 

poziomu przejrzystości rynku sekurytyzacji 

w UE. 

Or. it 

 

Poprawka  476 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do dnia... [two years after entry 
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into force of this Regulation] ESMA, w 

ścisłej współpracy z EUNB i EIOPA, 

publikuje sprawozdanie na temat 

wykonalności ram prawnych, 

uzupełnienia nowych ram prawnych w 

zakresie sekurytyzacji ustanowionych w 

treści niniejszego rozporządzenia, 

ustanowienia systemu ograniczonej liczby 

licencjonowanych banków, realizacji 

zadań SSPE oraz posiadania wyłącznych 

praw do zakupu ekspozycji od jednostek 

inicjujących i sprzedaży roszczeń 

zabezpieczonych przez zakupione 

ekspozycje inwestorom. W sprawozdaniu 

szczegółowo omawia się zalety i wady, z 

perspektywy polityki publicznej i 

gospodarki realnej, faktu narzucenia 

wyraźnie wyznaczonym podmiotom 

określonych zasad w zakresie nadzoru i 

niewypłacalności z uwzględnieniem 

zasadniczej działalności pośrednictwa 

pomiędzy jednostkami inicjującymi a 

inwestorami w porównaniu z panującą 

obecnie wysoce niejednorodną sytuacją. 

Or. en 

 

Poprawka  477 

Esther de Lange 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

of entry into force of this Regulation] 

EUNB, w ścisłej współpracy z ESMA i 

EIOPA, publikuje sprawozdanie na temat 

ustanowienia ram dla prostej, przejrzystej 

i standardowej sekurytyzacji syntetycznej, 

ograniczone do sekurytyzacji bilansowej i 

zawierające propozycje odpowiednich 

wymogów kapitałowych dla takiej 

sekurytyzacji; 

Or. en 
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Poprawka  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Sprawozdanie zawiera szczegółową 

analizę wpływu sekurytyzacji STS na 

gospodarkę realną, a w szczególności na 

dostęp MŚP do kredytów, uwzględniającą 

wszelkie zagrożenia dla stabilności rynku 

finansowego oraz opracowaną nie tylko w 

oparciu o dane zagregowane, ale również 

o te zdezagregowane. 

Or. it 

 

Poprawka  479 

Paul Tang 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. ERRS przedstawia roczny raport 

na temat stanu rynku sekurytyzacji w 

ujęciu makroostrożnościowym i motywuje 

propozycje zgłoszone w świetle art. 16a 

(nowego) niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  480 

Esther de Lange 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Do dnia... [12 months after the 

date of entry into force of this Regulation] 

Komisja, w oparciu o sprawozdanie 

EUNB, o którym mowa w ust. 4, 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie na temat 

ustanowienia ram dla prostej, przejrzystej 

i standardowej sekurytyzacji syntetycznej, 

ograniczone do sekurytyzacji bilansowej i 

zawierające propozycje odpowiednich 

wymogów kapitałowych dla takiej 

sekurytyzacji oraz, w stosownych 

przypadkach, wnioski ustawodawcze. 

Or. en 

 

Poprawka  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [four years after entry into force 

of this Regulation] Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszego 

rozporządzenia w stosownych przypadkach 

wraz z wnioskiem legislacyjnym. 

Do dnia... [three years after entry into 

force of this Regulation] Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

legislacyjnym. 

 W sprawozdaniu uwzględnia się rozwój 

wydarzeń na arenie międzynarodowej w 

dziedzinie sekurytyzacji, zwłaszcza 

inicjatywy dotyczące prostych, 

przejrzystych i porównywalnych 

sekurytyzacji, oraz ocenia się, czy 

wprowadzenie reżimu równoważności w 

obszarze sekurytyzacji STS byłoby 

możliwe dla jednostek inicjujących, 

jednostek sponsorujących i SSPE z 

państw trzecich. 
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Or. en 

 

Poprawka  482 

Sander Loones 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [four years after entry into force 

of this Regulation] Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszego 

rozporządzenia w stosownych przypadkach 

wraz z wnioskiem legislacyjnym. 

Do dnia... [three years after entry into 

force of this Regulation] Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie ze stosowania 

niniejszego rozporządzenia w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

legislacyjnym. 

 W sprawozdaniu uwzględnia się rozwój 

wydarzeń na arenie międzynarodowej w 

dziedzinie sekurytyzacji oraz ocenia się, 

czy w obszarze sekurytyzacji STS możliwe 

byłoby wprowadzenie reżimu 

równoważności dla jednostek 

inicjujących, jednostek sponsorujących i 

SSPE z państw trzecich. 

Or. en 

Poprawka  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia [four years after entry into force 

of this Regulation] r. Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszego 

rozporządzenia w stosownych przypadkach 

wraz z wnioskiem legislacyjnym. 

Do dnia [three years after entry into force 

of this Regulation] r. Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie ze stosowania niniejszego 

rozporządzenia w stosownych przypadkach 

wraz z wnioskiem legislacyjnym. 

Or. it 

 


