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Predlog spremembe 317 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

 Poglavje 3 – oddelek 1 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošne zahteve za listinjenje STS Zahteva za listinjenje STS in trajnostno 

listinjenje STS 

  

  

Or. en 

Predlog spremembe  318 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 8, 9 in 10 te 

uredbe, razen listinjenja ABCP. 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 7(a), 8, 9 in 10 

te uredbe, razen listinjenja ABCP. 

 ESMA oblikuje smernice in priporočila o 

usklajeni razlagi in izvajanju zahtev iz teh 

členov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 8, 9 in 10 te 

uredbe, razen listinjenja ABCP. 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 8, 9 in 10 te 

uredbe. 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 8, 9 in 10 te 

uredbe, razen listinjenja ABCP. 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz člena 7(a) ali zahteve 

iz členov 8, 9 in 10 te uredbe, razen 

listinjenja ABCP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za „listinjenje STS“ se šteje listinjenje, ki 

izpolnjuje zahteve iz členov 8, 9 in 10 te 

uredbe, razen listinjenja ABCP. 

Za „listinjenje STS“ se štejejo listinjenja, 

ki izpolnjujejo zahteve iz členov 8, 9 in 10 

te uredbe, razen programov ABCP, poslov 

ABCP in drugih zasebnih listinjenj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  322 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poleg listinjenj iz odstavka 1 se lahko z 
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oznako „STS“ ali „enostavno, pregledno 

in standardizirano“ ali oznako, ki se 

posredno ali neposredno nanaša na ta 

merila, označujejo tudi listinjenja, ki so 

bila ustvarjena pred [datum začetka 

veljavnosti te uredbe] in izpolnjujejo 

naslednje zahteve, pod pogojem, da so 

izpolnjene zahteve iz členov 8(1), 8(3), 

8(4), 8(5), 8(6), 8(9), 9(2), 9(3) in 10(3) in 

da ne gre za programe ABCP, posle 

ABCP in druga zasebna listinjenja, ob 

upoštevanju naslednjega: 

 (a) Če dokumentacija posla omogoča 

aktivno upravljanje portfelja, je zahteva iz 

člena 8(3) izpolnjena, če se originator, 

sponzor in subjekt s posebnim namenom 

pri listinjenju, ki so neposredno vključeni 

v listinjenje, v uradnem obvestilu o STS 

zavežejo, da ne bodo sodelovali pri 

aktivnem upravljanju portfelja; 

 (b) zahteve iz člena 8(6) so izpolnjene, 

če je treba pomembne spremembe 

standardov za izdajo komercialnih zapisov 

razkriti le od datuma uradnega obvestila o 

STS naprej; 

 (c) zahteve iz člena 9(2) so izpolnjene, 

če se v uradnem obvestilu o STS lahko 

razkrijejo ukrepi za zmanjšanje 

obrestnega in valutnega tveganja; 

 (d) zahteve iz člena 10(3) so 

izpolnjene, če je treba model denarnega 

toka iz naslova obveznosti razkriti le od 

datuma uradnega obvestila o STS naprej; 

 (e) originator, sponzor ali subjekt s 

posebnim namenom pri listinjenju 

investitorjem zagotovijo enostaven dostop 

do vseh pomembnih podatkov o kreditni 

kakovosti ter uspešnosti posameznih 

osnovnih izpostavljenosti, denarnih 

tokovih in zavarovanju za kritje listinjenja 

ter informacij, ki so potrebne za izvedbo 

celovitih in dobro premišljenih stresnih 

testov glede denarnih tokov in vrednosti 

zavarovanja za kritje osnovnih 

izpostavljenosti. V ta namen se potrebni 

pomembni podatki določijo na dan 

listinjenja oziroma na poznejši datum, če 
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je to potrebno zaradi narave listinjenja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Že obstoječa listinjenja bodo velik del trga, zato je pomembno, da se listinjenja, ki so veljavna 

v praksi, lahko označijo kot STS. Ta pristop je bil uporabljen pri že obstoječih poslih za 

razlikovanje med tipom I in tipom II v direktivi Solventnost II. Ta izbor meril za že obstoječe 

posle je po našem mnenju s tega vidika ustrezno uravnotežen. 

 

Predlog spremembe  323 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Trajnostna listinjenja STS izpolnjujejo 

iste zahteve kot drugo listinjenje STS, 

poleg tega pa so namenjena za trajnostne 

in odgovorne investicijske projekte ali 

neposredno dodeljena osnovnemu 

trajnostnemu projektu, ki prispeva k 

uresničitvi sporazuma konference ZN o 

podnebnih spremembah (COP 21). Ta 

vključujejo projekte za energetsko 

učinkovitost, zeleno infrastrukturo in 

okoljsko inovativne projekte. Trajnostna 

listinjenja STS imajo 25 % nižjo stopnjo 

zadržanja tveganja in 25 % nižje ravni 

spodnjega praga za listinjenja v 

členih 259, 260, 261, 263 in 264 

Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih 

zahtevah za kreditne institucije in 

investicijska podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Listinjenja, z izjemo programov in poslov 

ABCP, prodana investitorjem po 

1. januarju 2011 in pred začetkom 

veljavnosti te uredbe, se od obvestila v 

skladu s členom 14(1) štejejo za STS, če: 

 (a) so ob izdaji listinjenja izpolnjevala 

zahteve iz člena 8(1) do (5) in (7) do (9) 

ter člena 9(1) in (3); 

 (b) od datuma obvestila iz člena 14(1) 

izpolnjujejo zahteve iz člena 8(2), (6) in 

člena 9(2), (4) do (8) ter člena 10(1) do 

(4). 

Or. en 

Obrazložitev 

Prehodne določbe je treba dodatno razjasniti. Zahteve, ki jih morajo listinjenja izpolnjevati 

na podlagi te določbe, so povezana z merili STS. 

 

Predlog spremembe  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1) Ko pristojni nacionalni organ ali 

ESMA obvesti ustreznega originatorja ali 

sponzorja listinjenja, ki je predmet 

uradnega obvestila iz člena 14(1), da po 

mnenju organa, ki je poslal to obvestilo, 

listinjenje ne izpolnjuje več zahtev za STS, 

originator ali sponzor v dveh mesecih od 

datuma uradnega obvestila stanje popravi 

v skladu s pričakovanji organa, ki je 

poslal obvestilo, in investitorje obvesti o 

uradnem obvestilu. 

 (2) V obdobju dveh mesecev od 
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uradnega obvestila pristojnega 

nacionalnega organa ali ESMA v skladu s 

členom 7(1b)(1) listinjenje, ki je bilo 

predmet tega obvestila, ne bo izgubilo 

statusa skladnosti s STS. 

 (3) Če se je v dveh mesecih od 

uradnega obvestila iz člena 7(1b)(1) stanje 

popravilo v skladu s pričakovanji 

ustreznega pristojnega organa, se to 

listinjenje še naprej šteje za skladno s 

STS. 

 (4) Če pristojni organ meni, da bi 

zadržanje statusa skladnosti s STS 

ogrozilo integriteto oznake STS ali 

finančno stabilnost, je pristojen, da kljub 

določbam členov 7(1b)(2) in 7(1b)(3) 

listinjenju odvzame status STS. 

 (5) Določbe iz tega člena ne omejujejo 

pravic za določitev sankcij na podlagi 

členov 17 in 18. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izguba statusa STS ima hude posledice. Zato je treba izdajateljem dati na voljo rok, v katerem 

lahko stanje popravijo. Lahko se uporabijo sankcije, toda status STS ostane, razen če bi to 

lahko ogrozilo integriteto oznake ali finančno stabilnost na splošno. 

 

Predlog spremembe  326 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Spodbujanje socialnega in ekološkega 

prehoda 

 Sprostitev kapitala iz listinjenja STS bi 

morala prispevati predvsem k ustvarjanju 

novih posojil za spodbujanje socialnega in 

ekološkega prehoda. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. SSPE pridobi osnovne 

izpostavljenosti s prodajo ali odstopom na 

način, ki je izvršljiv proti prodajalcu ali 

kateri koli tretji stranki, tudi v primeru 

insolventnosti prodajalca. Za prenos 

osnovnih izpostavljenosti SSPE ne veljajo 

nobene stroge določbe o vračilu sredstev v 

primeru insolventnosti prodajalca. Če se 

prenos osnovnih izpostavljenosti izvede z 

odstopom in se dokonča po zaključku 

posla, morajo sprožilci za tako dokončanje 

zajemati najmanj naslednje dogodke: 

1. SSPE pridobi osnovne 

izpostavljenosti na način, ki je izvršljiv 

proti prodajalcu ali kateri koli tretji stranki, 

tudi v primeru insolventnosti prodajalca. 

Za prenos osnovnih izpostavljenosti SSPE 

ne veljajo nobene stroge določbe o vračilu 

sredstev v primeru insolventnosti 

prodajalca. Če se prenos osnovnih 

izpostavljenosti izvede z odstopom in se 

dokonča po zaključku posla, morajo 

sprožilci za tako dokončanje zajemati 

najmanj naslednje dogodke: 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojem „prava prodaja“ še ni pravno opredeljen, čeprav ga originatorji pogosto uporabljajo 

v smislu, da je prodaja pravno učinkovita. V evropskih poslih listinjenja pa se uporabljajo 

tudi drugi posli listinjenja, ki ne temeljijo na prodaji ali prenosu osnovnih sredstev in ki so 

bili oblikovani v okviru nacionalnih zakonodaj ali so jih uvedli nacionalni zakonodajalci z 

namenom, da omogočijo trden prenos na SSPE. S sklicevanjem na „pravo prodajo“ bi bili 

torej brez razloga izključeni drugi načini prenosa. 

 

Predlog spremembe  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prodajalec predloži zagotovila in 

jamstva, da osnovne izpostavljenosti, 

zajete v listinjenju, po njegovi najboljši 

2. Osnovne izpostavljenosti, zajete v 

listinjenju, niso obremenjene ali v kakšnem 

drugačnem stanju, ki bi lahko škodovalo 
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vednosti niso obremenjene ali v kakšnem 

drugačnem stanju, ki bi lahko škodovalo 

izvršljivosti prodaje ali odstopa. 

izvršljivosti s strani SSPE ali v njegovem 

imenu, razen če je to tveganje ustrezno 

ublaženo z zagotovitvijo rezerv ali 

dodatnimi kreditnimi izboljšavami. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 

Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki 

zajema izključno eno izmed naslednjih 

vrst sredstev: 
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 (a) stanovanjska posojila; 

 (b) komercialna posojila, terjatve do 

kupcev, zakupi in programi kreditiranja 

za podjetja iz iste kategorije za 

financiranje naložb v osnovna sredstva ali 

poslovnih dejavnosti; 

 (c) posojila za nakup avtomobila in 

zakupi za kreditojemalce ali zakupnike; 

 (d) posojila, terjatve iz naslova 

kreditnih kartic in skupine kreditnih 

programov fizičnim osebam za osebno, 

družinsko ali gospodinjsko potrošnjo; ali 

 (e) katera koli druga vrsta sredstev, ki 

jo je mogoče obravnavati kot homogeno 

glede na vrsto dolžnika in vrsto osnovnega 

kreditnega tveganja. 

 Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti: 

 (i) s pravico do popolnega regresa do 

dolžnikov z opredeljenimi rednimi tokovi 

plačil, 

 zneski njihovih obrokov pa se lahko 

razlikujejo glede na to, ali gre za plačila 

najemnine, glavnice ali obresti; ali 

 (ii) v zvezi s katero koli drugo pravico 

do prejemanja prihodkov iz sredstev, ki so 

jamstvo za taka plačila, vključno s 

prihodki od prodaje sredstev, s katerimi se 

zavarujejo osnovne izpostavljenosti, po ali 

ob prenehanju pogodbe o posojilu ali 

zakupu, ob upoštevanju omejitev iz 

odstavka 9.  

Or. en 

Obrazložitev 

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 
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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. 

 

Predlog spremembe  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 

Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. Kot 

homogena se štejejo stanovanjska posojila 

za posameznike, posojila za nepremičnine, 

zavarovana s poslovnimi nepremičninami, 

potrošniška posojila fizičnim osebam za 

osebno, družinsko ali gospodinjsko 

potrošnjo, finančne pogodbe za 

financiranje nakupa motornega vozila 

(vključno s posojili, zakupi in pogodbami 

o najemnem nakupu), posojila 

prodajalcem avtomobilov za financiranje 

nakupa ali vzdrževanja zalog, posojila 

malim in srednjim podjetjem, posojila 

gospodarskim družbam (brez malih in 

srednjih podjetij), terjatve do kupcev in 

zakupi opreme (brez zakupov avtomobilov, 

kombiniranih vozil, tovornjakov in 

motornih koles). Skupina osnovnih 

izpostavljenosti zajema le eno vrsto 

sredstev. Osnovne izpostavljenosti so 

pogodbeno zavezujoče in izvršljive 

obveznosti s pravico do popolnega regresa 

do dolžnikov z opredeljenimi rednimi 

tokovi plačil v zvezi s plačili najemnine, 

glavnice ali obresti oziroma v zvezi s 

katero koli drugo pravico do prejemanja 

prihodkov iz sredstev, ki so jamstvo za 

taka plačila. Osnovne izpostavljenosti ne 

zajemajo prenosljivih vrednostnih papirjev, 
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kot so opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Homogenost je treba natančneje opredeliti. Usklajeno z uvodno izjavo 18. 

 

Predlog spremembe  331 

Sander Loones 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 

Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev, valute 

in pravnega sistema države članice, ki 

velja zanje. Za homogene v smislu vrste 

sredstev veljajo skupine stanovanjskih 

posojil, skupine posojil za poslovne 

nepremičnine, skupine posojil za 

gospodarske družbe, zakupi in programi 

kreditiranja iste kategorije, skupine 

posojil za nakup avtomobila in zakupov 

ter skupine programov kreditiranja za 

posameznike za osebno, družinsko ali 

gospodinjsko potrošnjo. Osnovne 

izpostavljenosti so pogodbeno zavezujoče 

in izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi rednimi tokovi plačil v zvezi 

s plačili najemnine, glavnice ali obresti 

oziroma v zvezi s katero koli drugo pravico 

do prejemanja prihodkov iz sredstev, ki so 

jamstvo za taka plačila. Osnovne 

izpostavljenosti ne zajemajo prenosljivih 

vrednostnih papirjev, kot so opredeljeni v 

Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 
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Predlog spremembe  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 

Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. Te so: 

skupine stanovanjskih posojil, skupine 

komercialnih posojil, terjatve do kupcev, 

zakupi in programi kreditiranja za 

podjetja iz iste kategorije za financiranje 

naložb v osnovna sredstva ali poslovnih 

dejavnosti, skupine posojil za nakup 

avtomobila in zakupov za kreditojemalce 

ali zakupnike ali posojila in skupine 

programov kreditiranja za posameznike za 

osebno, družinsko ali gospodinjsko 

potrošnjo. Osnovne izpostavljenosti so 

pogodbeno zavezujoče in izvršljive 

obveznosti s pravico do popolnega regresa 

do dolžnikov z opredeljenimi rednimi 

tokovi plačil v zvezi s plačili najemnine, 

glavnice ali obresti oziroma v zvezi s 

katero koli drugo pravico do prejemanja 

prihodkov iz sredstev, ki so jamstvo za 

taka plačila. Osnovne izpostavljenosti ne 

zajemajo prenosljivih vrednostnih papirjev, 

kot so opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 

4. Listinjenje mora imeti podlago v 

skupini osnovnih izpostavljenosti, ki so 

homogene v smislu vrste sredstev. 
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Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Osnovne izpostavljenosti so pogodbeno 

zavezujoče in izvršljive obveznosti s 

pravico do popolnega regresa do dolžnikov 

z opredeljenimi rednimi tokovi plačil v 

zvezi s plačili najemnine, glavnice ali 

obresti oziroma v zvezi s katero koli drugo 

pravico do prejemanja prihodkov iz 

sredstev, ki so jamstvo za taka plačila. Če 

so osnovne izpostavljenosti hipoteke, 

razmerje med neodplačanim zneskom 

glavnice in takratno vrednostjo 

nepremičnine v času listinjenja ne presega 

75 %. Osnovne izpostavljenosti ne 
zajemajo prenosljivih vrednostnih papirjev, 

kot so opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Listinjenje vsebuje največ tri 

tranše. 

Or. en 

Obrazložitev 

Več kot je tranš med tranšami prve in zadnje izgube, težje je tranšo ovrednotiti z vidika 

investitorja. To pomeni, da bo tržna likvidnost in cena teh tranš odražala prociklično vedenje, 

ki se je pojavljalo na vrhu krize. Omejitev njihovega števila je ključna zavoljo enostavnosti. 

 

Predlog spremembe  335 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Sintetično listinjenje se ne šteje za 

listinjenje STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  336 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Osnovne izpostavljenosti se 

izdajajo med običajnim potekom 

poslovanja originatorja ali prvotnega 

kreditodajalca v skladu s standardom za 

izdajo komercialnih zapisov, ki so najmanj 

enako strogi kot tisti, ki jih originator ali 

prvotni kreditodajalec uporablja za izdajo 

podobnih izpostavljenosti, ki niso 

listinjene. Pomembne spremembe 

standardov za izdajo komercialnih zapisov 

se v celoti razkrijejo potencialnim 

investitorjem. V primeru listinjenj, pri 

katerih so osnovne izpostavljenosti 

stanovanjski krediti, skupina kreditov ne 

zajema kreditov, ki so se tržili in bili 

sklenjeni ob predpostavki, da je bil prosilec 

za kredit ali po potrebi posrednik seznanjen 

s tem, da kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Ocena 

kreditojemalčeve kreditne sposobnosti 

izpolnjuje zahteve iz člena 18, odstavki od 

(1) do (4), (5)(a) in (6), 

Direktive 2014/17/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta ali člena 8 Direktive 

2008/48/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ali enakovredne zahteve v tretjih 

državah. Originator ali prvotni 

kreditodajalec razpolaga s strokovnim 

znanjem na področju izdajanja 

izpostavljenosti, ki so po svoji naravi 

6. Osnovne izpostavljenosti se 

izdajajo med običajnim potekom 

poslovanja originatorja ali prvotnega 

kreditodajalca v skladu s standardom za 

izdajo komercialnih zapisov, ki so najmanj 

enako strogi kot tisti, ki jih originator ali 

prvotni kreditodajalec uporablja za izdajo 

podobnih izpostavljenosti, ki niso 

listinjene, in so v smislu ekonomske 

vsebine in razredih upnikov primerljive z 

izpostavljenostmi, ki se izdajajo med 

običajnim potekom poslovanja 

originatorja ali prvotnega kreditojemalca 

in ki niso listinjene. Pomembne 

spremembe standardov za izdajo 

komercialnih zapisov se v celoti razkrijejo 

potencialnim investitorjem. V primeru 

listinjenj, pri katerih so osnovne 

izpostavljenosti stanovanjski krediti, 

skupina kreditov ne zajema kreditov, ki so 

se tržili in bili sklenjeni ob predpostavki, 

da je bil prosilec za kredit ali po potrebi 

posrednik seznanjen s tem, da 

kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Ocena 

kreditojemalčeve kreditne sposobnosti 

izpolnjuje zahteve iz člena 18, odstavki od 

(1) do (4), (5)(a) in (6), 

Direktive 2014/17/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta ali člena 8 Direktive 
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podobne listinjenim. 2008/48/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ali enakovredne zahteve v tretjih 

državah. Originator ali prvotni 

kreditodajalec razpolaga s strokovnim 

znanjem na področju izdajanja 

izpostavljenosti, ki so po svoji naravi 

podobne listinjenim. 

Or. en 

Obrazložitev 

Listinjene izpostavljenosti se ne smejo znatno razlikovati od drugih izpostavljenosti, ki se 

izdajajo med običajnim poslovanjem prvotnih kreditodajalcev. 

 

Predlog spremembe  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Osnovne izpostavljenosti v času 

prenosa na SSPE ne zajemajo neplačanih 

izpostavljenosti v smislu člena 178(1) 

Uredbe (EU) št. 575/2013 ali 

izpostavljenosti do dolžnika oziroma 

izdajatelja jamstva s slabo kreditno 

kakovostjo, ki je po najboljši vednosti 

originatorja ali prvotnega kreditodajalca: 

7. Osnovne izpostavljenosti v času 

izbora, ki se prenesejo na SSPE brez 

nepotrebnega odlašanja, ne zajemajo 

neplačanih izpostavljenosti v smislu 

člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali 

izpostavljenosti do dolžnika oziroma 

izdajatelja jamstva s slabo kreditno 

kakovostjo, ki je po najboljši vednosti 

originatorja ali prvotnega kreditodajalca: 

Or. en 

Obrazložitev 

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 
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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. 

 

Predlog spremembe  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razglasil insolventnost, se s svojimi 

upniki dogovoril za odpust ali 

reprogramiranje dolga ali pa je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravico do 

izvršbe ali odškodnine za premoženjsko 

škodo zaradi zamujenega plačila v treh 

letih pred datumom izvedbe listinjenja; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razglasil insolventnost, se s svojimi 

upniki dogovoril za odpust ali 

reprogramiranje dolga ali pa je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravico do 

izvršbe ali odškodnine za premoženjsko 

škodo zaradi zamujenega plačila v treh 

letih pred datumom izvedbe listinjenja; 

(a) razglasil insolventnost ali je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravnomočno 

pravico, zoper katero se ni mogoče 

pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za 

premoženjsko škodo zaradi zamujenega 

plačila v treh letih pred datumom izvedbe 

listinjenja ali pa je v treh letih pred 
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datumom prenosa ali odstopa osnovnih 

izpostavljenosti na SSPE opravil postopek 

prestrukturiranja dolga v zvezi z 

njegovimi nedonosnimi izpostavljenostmi, 

razen če: 

(i) se v prestrukturirani osnovni 

izpostavljenosti po datumu 

prestrukturiranja in najmanj eno leto po 

njem niso pojavili novi zaostanki s plačili; 

ter 

(ii) so v informacijah, ki jih je zagotovil 

originator, sponzor in SSPE v skladu s 

točkama (a) in (e)(i) člena 5(1), izrecno 

določeni delež prestrukturiranih osnovnih 

izpostavljenosti, časovni okvir in 

podrobnosti prestrukturiranja ter njihova 

donosnost po datumu prestrukturiranja; 

 (b) je bil v času izvedbe listinjenja, 

kadar je primerno, zabeležen v javnem 

registru oseb z negativno zgodovino 

preteklega odplačevanja kreditov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razglasil insolventnost, se s svojimi 

upniki dogovoril za odpust ali 

reprogramiranje dolga ali pa je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravico do 

izvršbe ali odškodnine za premoženjsko 

škodo zaradi zamujenega plačila v treh 

letih pred datumom izvedbe listinjenja; 

(a) razglasil insolventnost, se s svojimi 

upniki dogovoril za odpust ali 

reprogramiranje dolga ali pa je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravnomočno 

pravico, zoper katero se ni mogoče 

pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za 

premoženjsko škodo zaradi zamujenega 

plačila v treh letih pred datumom izvedbe 

listinjenja ali pa so mu bili v treh letih 

pred datumom prenosa ali odstopa 

osnovnih izpostavljenosti na SSPE 

odobreni ukrepi prestrukturiranja v zvezi 

z njegovimi nedonosnimi 
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izpostavljenostmi, razen če: 

 (i) se v prestrukturirani osnovni 

izpostavljenosti po datumu odobritve 

ukrepov prestrukturiranja in najmanj eno 

leto po njem niso pojavili novi zaostanki s 

plačili; ter 

 (ii) so v informacijah, ki jih je 

zagotovil originator, sponzor in SSPE v 

skladu s točkama (a) in (e)(i) člena 5(1), 

izrecno določeni delež prestrukturiranih 

osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in 

podrobnosti prestrukturiranja ter njihova 

donosnost po datumu prestrukturiranja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Eva Kaili 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razglasil insolventnost, se s svojimi 

upniki dogovoril za odpust ali 

reprogramiranje dolga ali pa je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravico do 

izvršbe ali odškodnine za premoženjsko 

škodo zaradi zamujenega plačila v treh 

letih pred datumom izvedbe listinjenja; 

(a) razglasil insolventnost ali je sodišče 

njegovim upnikom dodelilo pravnomočno 

pravico, zoper katero se ni mogoče 

pritožiti, do izvršbe ali odškodnine za 

premoženjsko škodo zaradi zamujenega 

plačila v treh letih pred datumom izvedbe 

listinjenja ali pa so mu bili v treh letih 

pred datumom prenosa ali odstopa 

osnovnih izpostavljenosti na SSPE 

odobreni ukrepi prestrukturiranja v zvezi 

z njegovimi nedonosnimi 

izpostavljenostmi, razen če: 

 (i) se v prestrukturirani osnovni 

izpostavljenosti niso pojavili novi 

zaostanki s plačili od datuma odobritve 

ukrepov prestrukturiranja in za najmanj 

eno leto zatem; ter 

 (ii) so v informacijah, ki jih je 

zagotovil originator, sponzor in SSPE v 

skladu s točkama (a) in (e)(i) člena 5(1), 

izrecno določeni delež prestrukturiranih 
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osnovnih izpostavljenosti, časovni okvir in 

podrobnosti prestrukturiranja ter njihova 

donosnost po datumu prestrukturiranja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v uradnem registru oseb z 

negativno zgodovino preteklega 

odplačevanja kreditov; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v uradnem registru oseb z 

negativno zgodovino preteklega 

odplačevanja kreditov; 

(b) je bil v času izdaje listinjenja, 

kadar je primerno, zabeležen v javnem 
kreditnem registru oseb z negativno 

zgodovino preteklega odplačevanja 

kreditov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Eva Kaili 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v uradnem registru oseb z 

negativno zgodovino preteklega 

odplačevanja kreditov; 

(b) je bil v času izdaje listinjenja, 

kadar je primerno, zabeležen v javnem 

kreditnem registru oseb z negativno 

zgodovino preteklega odplačevanja 

kreditov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) in pri katerem njegova bonitetna 

ocena ali kreditna ocena kaže, da je 
tveganje, da pogodbeno dogovorjena 

plačila ne bodo izvedena, za to vrsto 

kreditov v zadevni jurisdikciji občutno 

višje kot pri povprečnem dolžniku; 

(c) in pri katerem obstajajo dokazi o 

oslabitvi glede na veljavne računovodske 

prakse, zaradi katerih je potreben 

popravek posebnih rezervacij, ali so 

plačila njegovih izpostavljenosti, ki naj bi 

bile prenesene na SSPE, neredna in 

kažejo potencialno veliko tveganje 

neplačila. 

 Z odstopanjem od prvega pododstavka 

lahko originator ali prvotni kreditodajalec 

v primeru izpostavljenosti na drobno 

uporabita zahteve iz tega odstavka za 

določitev slabe kreditne kakovosti na 

ravni posamezne pogodbe, če se uporablja 

možnost za izpostavljenosti na drobno v 

skladu z drugim pododstavkom člena 

178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

 Kreditno tveganje listinjenega portfelja se 

ne poveča bistveno v času izbora v 

primerjavi s podobnimi izpostavljenostmi 

v lasti originatorja, ki niso listinjene. To 

zahtevo je mogoče izpolniti z naključnim 

izborom izpostavljenosti iz ciljnega 

portfelja, ki 

 (i) ne sodijo med neplačane 

izpostavljenosti v smislu člena 178(1) 

Uredbe (EU) št. 575/2013 ali imajo slabo 



 

AM\1101734SL.doc 23/111 PE587.508v01-00 

 SL 

kreditno kakovost v skladu z odstavkom 7 

tega člena, 

 (ii) izpolnjujejo merilo iz odstavka 8 

tega člena, 

 (iii) so bile izdane v skladu s prvim 

stavkom odstavka 6 tega člena. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  346 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. V času prenosa izpostavljenosti so 

dolžniki oziroma izdajatelji jamstev izvedli 

najmanj eno plačilo, razen v primeru 

obnavljajočih se listinjenj na podlagi 

možnosti osebne prekoračitve, faktoringa 

iz naslova kreditnih kartic, terjatev do 

kupcev, kreditov za financiranje zalog 

prodajalcev avtomobilov ali 

izpostavljenosti, plačljivih v enem obroku. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

V skladu s predlogom skupine Verts/ALE, ki spreminja zahtevo po zadržanju, da se vključi 

sezonskost. 

 

Predlog spremembe  347 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. V času prenosa izpostavljenosti so 

dolžniki oziroma izdajatelji jamstev izvedli 

najmanj eno plačilo, razen v primeru 

obnavljajočih se listinjenj na podlagi 

možnosti osebne prekoračitve, faktoringa 

iz naslova kreditnih kartic, terjatev do 

kupcev, kreditov za financiranje zalog 

prodajalcev avtomobilov ali 
izpostavljenosti, plačljivih v enem obroku. 

8. V času prenosa izpostavljenosti so 

dolžniki oziroma izdajatelji jamstev izvedli 

najmanj eno plačilo, razen v primeru 

obnavljajočih se listinjenj na podlagi 

izpostavljenosti, plačljivih v enem obroku 

ali z zapadlostjo, ki je krajša od enega 

leta, vključno z neomejenimi mesečnimi 

plačili za obnavljajoče se kredite. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da bo merilo ustrezno tudi glede na prihodnji 

razvoj dogodkov, in sicer tako, da se preoblikuje bolj v preizkus, ki temelji na načelih. 

 

Predlog spremembe  348 

Dariusz Rosati 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. V času prenosa izpostavljenosti so 

dolžniki oziroma izdajatelji jamstev izvedli 

najmanj eno plačilo, razen v primeru 

obnavljajočih se listinjenj na podlagi 

možnosti osebne prekoračitve, faktoringa 

iz naslova kreditnih kartic, terjatev do 

8. V času prenosa izpostavljenosti so 

dolžniki izvedli najmanj eno plačilo, razen 

v primeru obnavljajočih se listinjenj na 

podlagi možnosti osebne prekoračitve, 

faktoringa iz naslova kreditnih kartic, 

terjatev do kupcev, kreditov za financiranje 
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kupcev, kreditov za financiranje zalog 

prodajalcev avtomobilov ali 

izpostavljenosti, plačljivih v enem obroku. 

zalog prodajalcev avtomobilov ali 

izpostavljenosti, plačljivih v enem obroku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Poravnava obveznosti do imetnikov 

pozicij v listinjenju ne sme biti bistveno 

odvisna od prodaje sredstev, s katerimi so 

zavarovane osnovne izpostavljenosti. Ta 

določba ne preprečuje, da bi se taka 

sredstva pozneje obnovila ali refinancirala. 

9. Poravnava obveznosti do imetnikov 

pozicij v listinjenju ne sme biti 

strukturirana tako, da je pretežno odvisna 

od prodaje sredstev, s katerimi so 

zavarovane osnovne izpostavljenosti. 

Osnovne izpostavljenosti, ki so zavarovane 

s sredstvi, katerih vrednost je zajamčena 

ali popolnoma ublažena z obveznostjo 

povratnega odkupa s strani prodajalca 

sredstev, s katerimi so zavarovane 

osnovne izpostavljenosti, ali s strani tretje 

osebe, niso odvisne od prodaje sredstev, s 

katerimi so zavarovane osnovne 

izpostavljenosti. Ta določba ne preprečuje, 

da bi se taka sredstva pozneje obnovila ali 

refinancirala. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 
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Predlog spremembe  350 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a. ESMA v tesnem sodelovanju z 

EBA in EIOPA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

natančneje določajo merila za 

ugotavljanje, ali je skupina 

izpostavljenosti homogena za namene 

odstavka 4 tega člena in člena 12(2). 

 ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 

standardov Komisiji predloži do ... 

[dvanajst mesecev od dneva začetka 

veljavnosti te uredbe]. 

 Komisija se pooblasti za sprejetje 

regulativnih tehničnih standardov iz tega 

odstavka v skladu s postopkom, določenim 

v členih 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a. Sintetično listinjenje se ne šteje za 

listinjenje STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Morten Messerschmidt 
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Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec izpolni zahteve po 

zadržanju tveganja v skladu s členom 4 te 

uredbe. 

1. Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec zadrži pomemben neto 

ekonomski delež v skladu s: 

 (a) členom 4 v primeru listinjenja, 

izdanega na dan začetka veljavnosti te 

uredbe ali pozneje, ali listinjenja, za 

katerega se uporablja ta uredba v skladu s 

členom 28(4a); ali 

 (b) katerimi koli veljavnimi zahtevami 

iz člena 28(4b) v primeru listinjenja, 

izdanega pred datumom začetka 

veljavnosti te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ustrezna določba za že obstoječe posle in zlasti za ohranitev veljavnega sistema predhodnih 

pravil za posle pred 2011, saj je v točki (ii) navedeno, da se bodo upoštevale samo „veljavne 

zahteve iz člena 28(4b)“. 

 

Predlog spremembe  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Obrestno in valutno tveganje iz 

listinjenja se ublažita, ukrepi, sprejeti v ta 

namen, pa se razkrijejo. Osnovne 

izpostavljenosti ne zajemajo izvedenih 

finančnih instrumentov, razen za 

varovanje pred valutnim in obrestnim 

tveganjem. Navedeni izvedeni finančni 

instrumenti se sklenejo in dokumentirajo 

v skladu s splošno sprejetimi standardi v 

mednarodnih financah. 

2. Obrestno in valutno tveganje iz 

listinjenja se ublažita, ukrepi, sprejeti v ta 

namen, pa se razkrijejo. Osnovne 

izpostavljenosti ne zajemajo izvedenih 

finančnih instrumentov. 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri plačilih obresti z referenčno 

obrestno mero na podlagi sredstev in 

obveznosti iz listinjenja se upoštevajo 

splošno uporabljene tržne obrestne mere, 

vendar brez sklicevanja na kompleksne 

formule ali izvedene finančne instrumente. 

3. Pri plačilih obresti z referenčno 

obrestno mero na podlagi sredstev in 

obveznosti iz listinjenja se upoštevajo 

splošno uporabljene tržne obrestne mere, 

vendar brez sklicevanja na formule ali 

izvedene finančne instrumente. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 6 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) postopke in odgovornosti, ki so 

potrebni za zagotovitev, da neplačevanje 

ali insolventnost serviserja ne privede do 

prenehanja servisiranja; 

(b) postopke in odgovornosti, ki so 

potrebni za zagotovitev, da neplačevanje 

ali insolventnost serviserja ne privede do 

prenehanja servisiranja, kot je pogodbena 

določba o nadomestitvi, ki omogoča 

nadomestitev serviserja v primeru 

neplačevanja ali insolventnosti; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen člena 9(6) je preprečiti nastanek razmer, v katerih kreditnih terjatev ni več mogoče 

zbirati zaradi „neplačevanja ali insolventnosti serviserja“. Nemožnost zbiranja kreditnih 

terjatev bi bila očitno v škodo investitorja. Zato je dogovor o „klavzuli o nadomestitvi“ že 

ustaljena tržna praksa za zagotovilo, da bo prvotnega serviserja v primeru neplačevanja ali 

insolventnosti nadomestil drugi serviser. Investitorji so zaščiteni, saj je nadaljnje zbiranje 
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mesečnih obrokov zagotovljeno. 

 

Predlog spremembe  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 6 – točka c  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) določbe, s katerim se zagotovi 

nadomestitev nasprotnih strank pri 

izvedenih finančnih instrumentih, 

ponudnikov likvidnosti in banke, pri 

kateri je odprt račun, v primeru njihovega 

neizpolnjevanja obveznosti, insolventnosti 

in, če je primerno, drugih določenih 

dogodkov. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. V dokumentaciji posla so jasno in 

dosledno navedene opredelitve, pravna 

sredstva in ukrepi v zvezi z nerednostjo 

plačil in neplačevanjem dolžnikov, 

prestrukturiranjem dolga, odpisom dolga, 

dopuščanjem neplačevanja, moratorijem na 

odplačevanje, izgubami, prerazvrstitvami, 

izterjavami in drugimi ukrepi za izboljšanje 

uspešnosti sredstev. V navedeni 

dokumentaciji o listinjenju so jasno 

določeni vrstni red plačil, sprožilci, 
spremembe v vrstnem redu plačil po 

dogodkih, ki aktivirajo sprožilce, ter 

obveznost poročanja o takih dogodkih. O 

spremembi vrstnega reda plačil se poroča, 

kadar nastopi. 

7. V dokumentaciji posla so jasno in 

dosledno navedene opredelitve, pravna 

sredstva in ukrepi v zvezi z nerednostjo 

plačil in neplačevanjem dolžnikov, 

prestrukturiranjem dolga, odpisom dolga, 

dopuščanjem neplačevanja, moratorijem na 

odplačevanje, izgubami, prerazvrstitvami, 

izterjavami in drugimi ukrepi za izboljšanje 

uspešnosti sredstev. Spremembe v teh 

pogojih in postopkih so dovoljene, če 

bistveno ne ogrozijo poravnave obveznosti 

v zvezi s pozicijami v listinjenju. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originator, sponzor in SSPE 

investitorju pred investicijo zagotovijo 

dostop do statičnih in dinamičnih podatkov 

o preteklih rezultatih glede neplačil in 

izgub, kot so podatki o delinkventnih 

plačilih in neplačilih, za podobne 

izpostavljenosti, kot so predmet listinjenja. 

Ti podatki zajemajo obdobje, ki pri 

izpostavljenosti, ki ni povezana z 

bančništvom na drobno, ni krajše od 

sedmih let, pri izpostavljenosti, povezani z 

bančništvom na drobno, pa ni krajše od 

petih let. Podlago za določitev podobnosti 

je treba razkriti. 

1. Originator in sponzor investitorju 

pred investicijo zagotovita dostop do 

statičnih in dinamičnih podatkov o 

preteklih rezultatih glede neplačil in izgub, 

kot so podatki o delinkventnih plačilih in 

neplačilih, za podobne izpostavljenosti, kot 

so predmet listinjenja. Ti podatki zajemajo 

obdobje, ki pri izpostavljenosti, ki ni 

povezana z bančništvom na drobno, ni 

krajše od sedmih let, pri izpostavljenosti, 

povezani z bančništvom na drobno, pa ni 

krajše od petih let. Podlago za določitev 

podobnosti je treba razkriti. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

z uspešnostjo teh sredstev. 

 

Predlog spremembe  359 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vzorec osnovnih izpostavljenosti je 

predmet zunanjega preverjanja pred 

izdajo vrednostnih papirjev, ki izhajajo iz 

črtano 
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listinjenja, s strani ustrezne in neodvisne 

osebe, vključno s preverjanjem, ali so 

razkriti podatki v zvezi z osnovnimi 

izpostavljenostmi točni, ob stopnji 

zaupanja 95 %. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  360 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Originator ali sponzor investitorjem 

pred določitvijo cen v listinjenju in zatem 

redno zagotavlja model denarnega toka iz 

naslova obveznosti. 

3. Originator ali sponzor investitorjem 

pred določitvijo cen v listinjenju in zatem 

redno zagotavlja jasno dokumentiran 

model denarnega toka iz naslova 

obveznosti, ki natančno predstavlja 

pogodbeno razmerje med uspešnostjo 

osnovnih izpostavljenosti in tokom plačil 

med originatorjem, sponzorjem, 

investitorji, drugimi tretjimi osebami in 

SSPE. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Originator ali sponzor investitorjem 

pred določitvijo cen v listinjenju in zatem 

redno zagotavlja model denarnega toka iz 

naslova obveznosti. 

3. Originator ali sponzor investitorjem 

pred določitvijo cen v listinjenju in zatem 

redno daje na voljo model denarnega toka 

iz naslova obveznosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe in potencialnim 

investitorjem pred oblikovanjem cen dajo 

na voljo vse informacije, ki jih zahteva 

člen 5(1)(a). Originator, sponzor in SSPE 

dajo pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutke ali začetno različico informacij, 

ki jih zahteva člen 5(1)(b) do (e), če je to 

dovoljeno v skladu s členom 3 Direktive 

2003/71/ES. Originator, sponzor in SSPE 

dajo končno različico dokumentacije na 

voljo investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To razkritje lahko privede do kršitve člena 3(1) Direktive (ES) 2003/71, saj se lahko 

obravnava kot ponudba vrednostnih papirjev javnosti brez predhodne objave odobrenega 

prospekta. 

 

Predlog spremembe  363 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe in potencialnim 

investitorjem pred oblikovanjem cen dajo 

na voljo vse informacije, ki jih zahteva 

4. Originator, sponzor in SSPE 

upoštevajo člen 5 te uredbe in 

potencialnim investitorjem v skladu z 

odstavkom 4a pred oblikovanjem cen dajo 

na voljo vse informacije, ki jih zahteva 
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člen 5(1)(a). Originator, sponzor in SSPE 

dajo pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutke ali začetno različico informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1)(b) do (e), če je to 

dovoljeno v skladu s členom 3 

Direktive 2003/71/ES. Originator, sponzor 

in SSPE dajo končno različico 

dokumentacije na voljo investitorjem 

najpozneje 15 dni po sklenitvi posla. 

člen 5(1)(a). Originator in sponzor in SSPE 

dajo pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutke ali začetno različico informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1a)(b) do (e) in 5(1b)(b) 

do (e), v skladu z odstavkom 4a tega člena. 

Originator, sponzor in SSPE dajo v skladu 

z odstavkom 8a končno različico 

dokumentacije na voljo investitorjem 

najpozneje 15 dni po sklenitvi posla. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe in potencialnim 

investitorjem pred oblikovanjem cen dajo 

na voljo vse informacije, ki jih zahteva 

člen 5(1)(a). Originator, sponzor in SSPE 

dajo pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutke ali začetno različico informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1)(b) do (e), če je to 

dovoljeno v skladu s členom 3 Direktive 

2003/71/ES. Originator, sponzor in SSPE 

dajo končno različico dokumentacije na 

voljo investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

4. Originator in sponzor sta skupaj 

odgovorna za izpolnjevanje zahtev iz 

člena 5 te uredbe in za zagotovitev, da so 

potencialnim investitorjem pred 

oblikovanjem cen na voljo vse informacije, 

ki jih zahteva člen 5(1)(a). Originator in 

sponzor sta odgovorna za zagotovitev, da 

je pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutek ali začetna različica informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1)(b) do (e), če je to 

dovoljeno v skladu s členom 3 Direktive 

2003/71/ES. Originator in sponzor sta 

odgovorna za zagotovitev, da je končna 

različica dokumentacije investitorjem na 

voljo najpozneje 15 dni po sklenitvi posla. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

z uspešnostjo teh sredstev. 
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Predlog spremembe  365 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Pri javnih listinjenjih se dajo 

javnosti na voljo informacije iz člena 4. 

Pri zasebnih listinjenjih se dajo 

informacije iz člena 4 na voljo 

investitorjem in na zahtevo nacionalnim 

pristojnim organom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 ESMA pripravi smernice za originatorje, 

prvotne kreditodajalce, sponzorje, SSPE 

in tretje osebe, pristojne za oceno 

skladnosti z merili za STS o usklajeni 

razlagi in uporabi zahtev iz členov 8, 9 in 

10. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Morten Messerschmidt 

 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 – oddelek 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Zahteve za listinjenje ABCP Zahteve za listinjenje ABCP in zasebno 

listinjenje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 črtano 

Enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje ABCP 

 

Listinjenje ABCP se šteje za enostavno, 

pregledno in standardizirano, če program 

ABCP izpolnjuje zahteve iz člena 13 te 

uredbe in če vsi posli v okviru zadevnega 

programa ABCP izpolnjujejo zahteve iz 

člena 12. 

 

Or. it 

Obrazložitev 

Tovrstni posli ne spadajo v okvir opredelitve STS. 

 

Predlog spremembe  369 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje ABCP 

Enostavni, pregledni in standardizirani 

programi ABCP, posli ABCP in zasebna 

listinjenja 

Or. en 
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Obrazložitev 

Predlog Komisije ne dopušča, da bi se posel ABCP obravnaval kot STS, razen če je bil v 

programu ABCP, ki je izpolnjeval vsa merila, kar pomeni, da morajo tudi vsi drugi posli v 

programu ABCP izpolnjevati vsa merila za posle ABCP in ne le ta program. 

 

Predlog spremembe  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Listinjenje ABCP se šteje za enostavno, 

pregledno in standardizirano, če program 

ABCP izpolnjuje zahteve iz člena 13 te 

uredbe in če vsi posli v okviru zadevnega 

programa ABCP izpolnjujejo zahteve iz 

člena 12. 

Posel ABCP se šteje za STS, če izpolnjuje 

zahteve na ravni poslov iz člena 12. 

 Program ABCP se šteje za STS, če 

izpolnjuje zahteve iz člena 13. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Predlog spremembe  371 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 
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 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Listinjenje ABCP se šteje za enostavno, 

pregledno in standardizirano, če program 

ABCP izpolnjuje zahteve iz člena 13 te 

uredbe in če vsi posli v okviru zadevnega 

programa ABCP izpolnjujejo zahteve iz 

člena 12. 

Posli ABCP in druga zasebna listinjenja 

se štejejo za enostavna, pregledna in 

standardizirana, če program ABCP 

izpolnjuje zahteve iz člena 13 te uredbe in 

če vsi posli v okviru zadevnega programa 

ABCP izpolnjujejo zahteve iz člena 12. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 

Zahteve na ravni poslov 

1. Posel v okviru programa ABCP 

izpolnjuje zahteve iz Oddelka 1 tega 

poglavja, razen člena 7, člena 8(4) in (6), 

člena 9(3), (4), (5), (6) in (8) ter člena 

10(3). Za namene tega oddelka se izraza 

„originator“ in „prvotni kreditodajalec“ iz 

člena 8(7) štejeta za prodajalca. 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihovi preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od dveh 

let, preostala zapadlost nobenega teh 

poslov pa ni daljša od treh let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine 

iz odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) št. 

575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

črtano 



 

PE587.508v01-00 38/111 AM\1101734SL.doc 

SL 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

3. Pri plačilih obresti z referenčno 

obrestno mero na podlagi sredstev in 

obveznosti iz posla listinjenja se 

upoštevajo splošno uporabljene tržne 

obrestne mere, vendar brez sklicevanja na 

kompleksne formule ali izvedene finančne 

instrumente. 

4. Po neplačilu prodajalca ali če mu 

je izdan zahtevek o takojšnjem plačilu, v 

SSPE ne smejo biti zadržane večje 

količine denarnih sredstev, odplačila 

glavnice iz osnovnih izpostavljenosti pa se 

prenesejo na investitorje s pozicijami v 

listinjenju prek zaporednega odplačevanja 

pozicij v listinjenju v skladu z 

nadrejenostjo posamezne pozicije v 

listinjenju. Določbe, ki bi zahtevale 

samodejno likvidacijo osnovnih 

izpostavljenosti po tržni ceni, niso 

dovoljene. 

5. Osnovne izpostavljenosti se izdajo 

med običajnim poslovanjem prodajalca v 

skladu s standardi za izdajo komercialnih 

zapisov, ki niso nič manj strogi od tistih, 

ki jih prodajalec uporablja pri izdaji 

podobnih izpostavljenosti, ki niso 

olistinjene. Pomembne spremembe 

standardov za izdajo komercialnih zapisov 

se v celoti razkrijejo potencialnim 

investitorjem. V primeru listinjenj, pri 

katerih so osnovne izpostavljenosti 

stanovanjski krediti, skupina kreditov ne 

zajema kreditov, ki so se tržili in bili 

sklenjeni ob predpostavki, da je bil 

prosilec za kredit ali po potrebi posrednik 

seznanjen s tem, da kreditodajalec morda 

ni preveril predloženih informacij. 

Prodajalec ima strokovno znanje na 

področju izdajanja izpostavljenosti, 

podobnih tistim, ki se listinijo. 

6. Dokumentacija posla vsebuje 

sprožilce za prenehanje obdobja 
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obnovitve, med drugim vsaj naslednje: 

(a) poslabšanje kreditne kakovosti 

osnovnih izpostavljenosti do vnaprej 

določenega praga ali pod ta prag; 

(b) pojav dogodka, povezanega z 

insolventnostjo, v zvezi s prodajalcem ali 

serviserjem; 

(c) nesposobnost ustvarjanja zadostne 

količine novih osnovnih izpostavljenosti, 

ki ustrezajo vnaprej določeni kreditni 

kakovosti. 

7. Dokumentacija posla jasno 

določa: 

(a) pogodbene obveznosti, dolžnosti in 

odgovornosti sponzorja, serviserja in 

njegove vodstvene ekipe, ki imajo 

strokovno znanje na področju servisiranja 

osnovnih izpostavljenosti, po potrebi pa 

tudi skrbnika in drugih ponudnikov 

pomožnih storitev; 

(b) postopke in odgovornosti, ki so 

potrebni za zagotovitev, da neplačevanje 

ali insolventnost serviserja ne privede do 

prenehanja servisiranja; 

(c) določbe, ki zagotavljajo 

nadomestitev nasprotnih strank pri 

izvedenih finančnih instrumentih in 

banke, ki vodi račun, v primeru njihovega 

neplačevanja, insolventnosti in drugih 

opredeljenih dogodkov, kadar je to 

primerno; 

(d) sponzor opravi lasten skrbni 

pregled in se prepriča, da prodajalec 

izpolnjuje zanesljive standarde za izdajo 

komercialnih zapisov ter ima sposobnosti 

servisiranja in procese izterjave, ki 

izpolnjujejo zahteve iz točk (i) do (m) 

člena 259(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

Usmeritve, postopki in kontrole za 

upravljanje tveganja so dobro 

dokumentirani in vzpostavljeni so 

učinkoviti sistemi. 

Or. it 
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Predlog spremembe  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Posel v okviru programa ABCP 

izpolnjuje zahteve iz Oddelka 1 tega 

poglavja, razen člena 7, člena 8(4) in (6), 

člena 9(3), (4), (5), (6) in (8) ter člena 

10(3). Za namene tega oddelka se izraza 

„originator“ in „prvotni kreditodajalec“ iz 

člena 8(7) štejeta za prodajalca. 

1. Posel v okviru programa ABCP se 

šteje za STS, če izpolnjuje zahteve iz tega 

člena. Za namene tega oddelka se izraza 

„originator“ in „prvotni kreditodajalec“ iz 

člena 8(7) štejeta za prodajalca. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 



 

AM\1101734SL.doc 41/111 PE587.508v01-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Poravnava obveznosti do 

imetnikov pozicij v listinjenju ne sme biti 

pretežno odvisna od prodaje sredstev, s 

katerimi so zavarovane osnovne 

izpostavljenosti. To ne velja za sredstva, 

katerih vrednost je zajamčena ali v celoti 

ublažena z učinkovito zavezo prodajalca 

ali tretje osebe, da bo odkupil ali ponovno 

financiral sredstva za zavarovanje 

osnovne izpostavljenosti v višini 

določenega zneska. Ta določba ne 

preprečuje, da bi se taka sredstva pozneje 

obnovila ali refinancirala. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  375 

Morten Messerschmidt 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihovi preostali tehtani 

2. ABCP in zasebna listinjenja so 

zavarovana s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihov preostali tehtani 
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povprečni čas trajanja ni daljši od dveh let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 

ni daljša od treh let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

povprečni čas trajanja ni daljši od petih let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 

ni daljša od sedmih let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Programi ABCP zagotavljajo obratni kapital številnim različno velikim podjetjem v Evropi. 

To je pomemben vir financiranja zlasti za mala in srednja podjetja, podjetja, ki ne kotirajo na 

borzi, in neocenjena podjetja. Glede na sedanje besedilo Komisije številni programi ABCP ne 

bi izpolnjevali meril STS, saj je v predlog vključena omejitev v zvezi z zapadlostjo sredstev. 

Tako so izključena sredstva z daljšimi datumi dospelosti, kot so posojila, zakupi opreme ali 

posojila za MSP z daljšimi datumi dospelosti. Ta predlog spremembe upošteva strukturne 

posebnosti ABCP, kot so skupine posojil za nakup avtomobila ali zakupov z daljšim datumom 

dospelosti osnovnih sredstev (do 5–7 let). 

 

Predlog spremembe  376 

Burkhard Balz 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihovi preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od dveh let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihov preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od petih let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 
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ni daljša od treh let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

ni daljša od sedmih let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihovi preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od dveh let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov 

pa ni daljša od treh let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine 

iz odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, določenih v členu 8(4), 

njihov preostali tehtani povprečni čas 

trajanja pa ni daljši od štirih let. 
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prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihovi preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od dveh let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 

ni daljša od treh let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

2. Posli v okviru programa ABCP so 

zavarovani s skupino osnovnih 

izpostavljenosti, ki so homogene v smislu 

vrste sredstev, njihov preostali tehtani 

povprečni čas trajanja ni daljši od treh let, 

preostala zapadlost nobenega teh poslov pa 

ni daljša od šestih let. Osnovne 

izpostavljenosti ne vključujejo kreditov, 

zavarovanih s stanovanjskimi hipotekami 

ali hipotekami na poslovne nepremičnine iz 

odstavka 1(e) člena 129 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. Osnovne izpostavljenosti 

vsebujejo pogodbeno zavezujoče in 

izvršljive obveznosti s pravico do 

popolnega regresa do dolžnikov z 

opredeljenimi tokovi plačil za najemnino, 

glavnico, obresti ali v zvezi s katero koli 

drugo pravico do prejema dohodka iz 

premoženja, ki upravičuje taka plačila. 

Osnovne izpostavljenosti ne zajemajo 

prenosljivih vrednostnih papirjev, kot so 

opredeljeni v Direktivi 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  379 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri plačilih obresti z referenčno 

obrestno mero na podlagi sredstev in 

obveznosti iz posla listinjenja se 

upoštevajo splošno uporabljene tržne 

obrestne mere, vendar brez sklicevanja na 

kompleksne formule ali izvedene finančne 

instrumente. 

3. Za namene člena 9(3) lahko pri 

poslu ABCP obrestna mera ali drugi 

donos na podlagi obveznosti iz poslov 

listinjenja do programa ABCP temelji na 

stroških financiranja programa ABCP, 

kar med drugim vključuje stroške izdaje 

komercialnih zapisov. 

Or. en 

Obrazložitev 

V programih za posebej ustanovljene subjekte, ki izdajajo ABCP, so osnovni posli pogosto 

strukturirani tako, da se obrestna mera ali donos plača na podlagi stroškov financiranja 

posebej ustanovljenega subjekta, kar med drugim vključuje stroške izdaje komercialnega 

zapisa, stroške odobrene likvidnosti ali financiranja likvidnosti ter druge stroške, povezane s 

tem poslom ali s sredstvi posebej ustanovljenega subjekta na splošno. S tem se prepreči ali 

omeji morebitna neusklajenost med donosi sredstev programa in njegovimi obveznostmi ter 

stroški poslovanja. 

 

Predlog spremembe  380 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Osnovne izpostavljenosti se izdajo 

med običajnim poslovanjem prodajalca v 

skladu s standardi za izdajo komercialnih 

zapisov, ki niso nič manj strogi od tistih, ki 

jih prodajalec uporablja pri izdaji podobnih 

izpostavljenosti, ki niso olistinjene. 

Pomembne spremembe standardov za 

izdajo komercialnih zapisov se v celoti 

razkrijejo potencialnim investitorjem. V 

primeru listinjenj, pri katerih so osnovne 

izpostavljenosti stanovanjski krediti, 

skupina kreditov ne zajema kreditov, ki so 

se tržili in bili sklenjeni ob predpostavki, 

da je bil prosilec za kredit ali po potrebi 

5. Osnovne izpostavljenosti se izdajo 

med običajnim poslovanjem prodajalca v 

skladu s standardi za izdajo komercialnih 

zapisov, ki niso nič manj strogi od tistih, ki 

jih prodajalec uporablja pri izdaji podobnih 

izpostavljenosti, ki niso olistinjene. 

Pomembne spremembe standardov za 

izdajo komercialnih zapisov se brez 

nepotrebnega odlašanja razkrijejo 

sponzorju in drugim strankam, 

neposredno izpostavljenim poslom ABCP. 

V primeru listinjenj, pri katerih so osnovne 

izpostavljenosti stanovanjski krediti, 

skupina kreditov ne zajema kreditov, ki so 
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posrednik seznanjen s tem, da 

kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Prodajalec ima 

strokovno znanje na področju izdajanja 

izpostavljenosti, podobnih tistim, ki se 

listinijo. 

se tržili in bili sklenjeni ob predpostavki, 

da je bil prosilec za kredit ali po potrebi 

posrednik seznanjen s tem, da 

kreditodajalec morda ni preveril 

predloženih informacij. Prodajalec ima 

izkušnje na področju izdajanja 

izpostavljenosti, podobnih tistim, ki se 

listinijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sedanji predlog zahteva obsežno in podrobno razkritje podatkov javnosti o občutljivih 

informacijah, ki so lahko za investitorje nesorazmerne in nepomembne v smislu skrbnega 

pregleda. 

 

Predlog spremembe  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 6 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) nesposobnost ustvarjanja zadostne 

količine novih osnovnih izpostavljenosti, 

ki ustrezajo vnaprej določeni kreditni 

kakovosti. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri poslih terjatev do kupcev ABCP je precej pogosto, da osnovna izpostavljenost niha in da 

zgornja omejitev nakupov ni dosežena. To izhaja iz narave dejavnosti ali vrste premoženja in 

ni pomembno za merila za STS. Zato bi bilo treba to zahtevo črtati. 

 

Predlog spremembe  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 7 – točka d – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

sponzor opravi lasten skrbni pregled in se 

prepriča, da prodajalec izpolnjuje 

zanesljive standarde za izdajo komercialnih 

zapisov ter ima sposobnosti servisiranja in 

procese izterjave, ki izpolnjujejo zahteve iz 

točk (i) do (m) člena 259(3) Uredbe (EU) 

št. 575/2013 ali enakovredne zahteve v 

tretjih državah. 

Sponzor opravi lasten skrbni pregled in se 

prepriča, da prodajalec izpolnjuje 

zanesljive standarde za izdajo komercialnih 

zapisov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sklicevanje na člen 259(3)(i) do (m) ni primerno, saj se te zahteve nanašajo na program 

ABCP in niso združljive s sposobnostjo servisiranja in postopki izterjave posameznega posla. 

 

Predlog spremembe  383 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 1.  Sponzor programa ABCP je 

kreditna institucija, za katero velja nadzor 

v skladu z Direktivo 2013/36/EU, ali 

regulirani sklad ali upravitelj premoženja. 

 2.  Sponzor programa ABCP je 

ponudnik likvidnostnih kreditov in 

podpira vse pozicije v listinjenju na ravni 

programa ABCP s pokrivanjem vseh 

likvidnostnih in kreditnih tveganj in vseh 

morebitnih pomembnih tveganj 

razvodenitve olistinjenih izpostavljenosti, 

pa tudi vse druge stroške posla in stroške 

programa s takšno podporo. Sponzor 

razkrije opis podpore, ki jo na ravni 

poslov zagotovi investitorjem, vključno z 

opisom zagotovljenih likvidnostnih 

posojil. 
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 3. Sponzor programa ABCP pred 

izpostavitvijo poslu ABCP preveri, ali 

prodajalec odobri vse svoje kredite na 

podlagi zanesljivih in natančno 

opredeljenih meril ter jasno določenih 

postopkov za odobritev, spremembo, 

obnovitev in financiranje teh kreditov in 

ima vzpostavljene učinkovite sisteme za 

uporabo teh meril in postopkov. Sponzor 

opravi lasten skrbni pregled in se 

prepriča, da prodajalec izpolnjuje 

zanesljive standarde za izdajo 

komercialnih zapisov ter ima sposobnosti 

servisiranja in procese izterjave, ki 

izpolnjujejo zahteve iz točk od (i) do (m) 

člena 259(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali 

enakovredne zahteve v tretjih državah. 

Usmeritve, postopki in kontrole za 

upravljanje tveganja so dobro 

dokumentirani in vzpostavljeni so 

učinkoviti sistemi. 

 4.  Prodajalec na ravni posla ali 

sponzor na ravni programa ABCP 

izpolnjuje zahteve po zadržanju tveganja v 

skladu s členom 4. 

 5.  Člen 5 se uporablja za programe 

ABCP. Sponzor programa ABCP je 

odgovoren za skladnost s členom 5 in: 

 (a)  omogoči investitorjem dostop do 

vseh združenih informacij, zahtevanih v 

skladu s točko (a) člena 5(1), poleg tega 

pa te informacije vsako četrtletje 

posodobi; 

 (b)  da na voljo informacije, zahtevane 

v skladu s točkami od (b) do (e) člena 5(1) 

te uredbe. 

 6.  Če sponzor ne podaljša obveznosti 

financiranja likvidnostnega kredita pred 

iztekom njegove veljavnosti, se 

likvidnostni kredit izčrpa, zapadli 

vrednostni papirji pa poplačajo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Originator, sponzor in SSPE imetnikom 

pozicij v listinjenju pred oblikovanjem cen 

zagotovijo dostop do statičnih in 

dinamičnih podatkov o preteklih 

rezultatih glede neplačil in izgub, kot so 

podatki o delinkventnih plačilih in 

neplačilih, za izpostavljenosti, ki so 

bistveno podobne tistim, ki so predmet 

listinjenja. Če sponzor nima dostopa do 

takih podatkov, pridobi od prodajalca 

dostop do statičnih ali dinamičnih 

podatkov in podatkov o preteklih 

rezultatih, kot so podatki o delinkventnih 

plačilih in neplačilih, za izpostavljenosti, 

ki so bistveno podobne tistim, ki so 

predmet listinjenja. Ti podatki zajemajo 

obdobje, ki ni krajše od petih let, razen pri 

terjatvah do kupcev in drugih 

kratkoročnih terjatvah, ko preteklo 

obdobje ni krajše od treh let. Razkrijejo se 

viri podatkov in podlaga za določitev 

podobnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namesto sklicevanja na člen 10(1) o poslih ABCP je treba to vprašanje obravnavati v 

posebnem odstavku v členu 12. V tem kontekstu je treba razjasniti, da se podatki o preteklih 

neplačilih zagotovijo samo imetnikom pozicij v listinjenju. V primeru v celoti podprtega 

programa ABCP so investitorji zavarovani z likvidnostnim kreditom. Potencialni investitorji 

torej ne potrebujejo podatkov o preteklih neplačilih in izgubah, da lahko sprejmejo 

informirano odločitev. Poleg tega mora biti dolžina časovne vrste za pretekle podatke 

omejena na tri leta za terjatve do kupcev. 

 

Predlog spremembe  385 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13 

Zahteve na ravni programa 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe. 

2.  Originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec izpolni zahteve po 

zadržanju tveganja v skladu s členom 4 te 

uredbe. 

3.  Program ABCP ne pomeni 

relistinjenja in izboljšanje kreditne 

kakovosti ne vzpostavlja druge ravni 

tranširanja na ravni programa. 

4.  Sponzor programa je kreditna 

institucija, za katero velja nadzor v skladu 

z Direktivo 2013/36/EU. Sponzor je 

ponudnik likvidnostnih kreditov in 

podpira vse pozicije v listinjenju na ravni 

poslov znotraj programa ABCP ter 

pokriva vsa likvidnostna in kreditna 

tveganja in vsa morebitna pomembna 

tveganje razvodenitve olistinjenih 

izpostavljenosti, kakor tudi vse druge 

stroške posla in stroške programa. 

5.  Vrednostni papirji, izdani v okviru 

programa ABCP, ne vsebujejo nakupnih 

opcij, možnosti podaljšanja ali drugih 

določb, ki vplivajo na njihovo končno 

zapadlost. 

6.  Obrestna in valutna tveganja na 

ravni programa ABCP se ublažijo, v ta 

namen sprejeti ukrepi pa se razkrijejo. 

Izvedeni finančni instrumenti se 

uporabljajo samo na ravni programa in 

sicer za varovanje pred valutnim in 

obrestnim tveganjem. Taki izvedeni 

finančni instrumenti se dokumentirajo v 

skladu s skupnimi standardi na področju 

mednarodnih financ. 

7.  Dokumentacija v zvezi s 

črtano 
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programom jasno opredeljuje: 

(a)  odgovornosti skrbnika in drugih 

oseb s fiduciarnimi obveznostmi do 

investitorjev; 

(b)  določbe, ki omogočajo hitro 

reševanje sporov med sponzorjem in 

imetniki pozicij v listinjenju; 

(c)  pogodbene obveznosti, dolžnosti in 

odgovornosti sponzorja in njegove 

vodstvene ekipe, ki imata strokovno 

znanje na področju postopka odobritve 

kredita, skrbnika in drugih ponudnikov 

pomožnih storitev; 

(d)  postopke in odgovornosti, potrebne 

za zagotovitev, da neplačevanje ali 

insolventnost serviserja ne privede do 

prenehanja servisiranja; 

(e)  določbe za nadomestitev 

nasprotnih strank pri izvedenih finančnih 

instrumentih in banke, ki vodi račun na 

ravni programa ABCP, v primeru 

njihovega neplačevanja, insolventnosti in 

drugih specifičnih dogodkov, kadar je to 

primerno; 

(f)  da se ob določenih dogodkih, 

neplačilu ali insolventnosti sponzorja 

zagotovi popravne ukrepe, kakor je 

primerno, za zavarovanje obveznosti 

financiranja ali zamenjavo ponudnika 

likvidnostnega kredita. Če ponudnik 

likvidnostnega kredita ne podaljša 

obveznosti financiranja v 30 dneh po 

izteku njegove veljavnosti, se likvidnostni 

kredit izčrpa, zapadli vrednostni papirji se 

poplačajo in posli prenehajo kupovati 

izpostavljenosti, medtem ko amortizirajo 

obstoječe osnovne izpostavljenosti. 

Usmeritve, postopki in kontrole za 

upravljanje tveganja so dobro 

dokumentirani in vzpostavljeni so 

učinkoviti sistemi. 

8.  Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe na ravni programa 

ABCP in potencialnim investitorjem pred 
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oblikovanjem cen dajo na voljo vse 

informacije, ki jih zahteva člen 5(1)(a). 

Originator, sponzor in SSPE dajo pred 

oblikovanjem cen na voljo vsaj osnutke ali 

začetno različico informacij, ki jih zahteva 

člen 5(1)(b) do (e), če je to dovoljeno v 

skladu s členom 3 Direktive 2003/71/ES. 

Originator, sponzor in SSPE dajo končno 

različico dokumentacije na voljo 

investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  386 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  387 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe. 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz odstavkov (1a) do 

(1d), (1h) do (1j) in (3) do (7) člena 12. 

 V vsakem trenutku vsaj 70 % celotnega 

zneska osnovnih izpostavljenosti poslov v 

okviru programa ABCP, ki se financirajo 

iz programa, izpolnjuje zahteve iz 

odstavkov (1e) do (1g) in (2) člena 12. 
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 V obdobju dveh let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe] lahko do 20 % tega 

celotnega zneska izpostavljenosti do 

poslov listinjenja ne izpolnjuje teh zahtev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sredstva programov ABCP lahko vključujejo ne le posle listinjenja, ampak tudi zavarovane 

kreditne posle ali druge posle, ki se zaradi kakršnega koli razloga ne štejejo za „listinjenje“ 

po opredelitvi iz uredbe o kapitalskih zahtevah. Ti posli, ki pogosto zagotavljajo obsežna 

sredstva za mala in srednja podjetja, ki so stranke bank sponzorjev, ne ustrezajo opredelitvi 

listinjenja iz uredbe o kapitalskih zahtevah, še manj pa izpolnjujejo merila za kvalificirano 

listinjenje. Ključno je, da merila programom ABCP omogočajo financiranje teh nelistinjenih 

poslov tako, da to ne bo vplivalo na njihov status kvalificiranega programa ABCP. 

 

Predlog spremembe  388 

Burkhard Balz 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe. 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe, 

z izjemo posameznih poslov do 15 % 

celotnega zneska osnovnih 

izpostavljenosti programa ABCP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi posli v okviru programa ABCP 

izpolnjujejo zahteve iz člena 12 te uredbe. 

1. 70 % poslov ABCP v okviru 

programa ABCP, ocenjenih glede na 

obseg listinjenih izpostavljenosti, 
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izpolnjuje zahteve iz člena 12 te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  390 

Morten Messerschmidt 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vrednostni papirji, izdani v okviru 

programa ABCP, ne vsebujejo nakupnih 

opcij, možnosti podaljšanja ali drugih 

določb, ki vplivajo na njihovo končno 

zapadlost. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Številni programi ABCP z več prodajalci, ki so pomembni za financiranje sredstev realnega 

sektorja, kot so terjatve do kupcev, posojila za nakup avtomobila, lizing itd., imajo dodatno 

sposobnost za izdajanje komercialnih zapisov z nakupnimi opcijami (v lasti posebej 

ustanovljenega subjekta, ki izdaja komercialne zapise) ali prodajnih opcij (v lasti investitorja) 

za namene preudarnega upravljanja likvidnosti. Poleg tega člen 13(4) določa, da je sponzor 

programa ABCP kreditna institucija [...] in podpira vse pozicije v listinjenju na ravni poslov 

znotraj programa ABCP ter pokriva vsa likvidnostna in kreditna tveganja, tako da je tveganje 

investitorja tveganje sponzorja. 
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Predlog spremembe  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vrednostni papirji, izdani v okviru 

programa ABCP, ne vsebujejo nakupnih 

opcij, možnosti podaljšanja ali drugih 

določb, ki vplivajo na njihovo končno 

zapadlost. 

5. Vrednostni papirji, izdani v okviru 

programa ABCP, ki vsebujejo nakupne 

opcije, možnosti podaljšanja ali druge 

določbe, ki bi jih lahko po svoji presoji 

uveljavil originator, sponzor ali SSPE ter 

ki vplivajo na njihovo končno zapadlost, se 

ne štejejo za STS. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prepoved bi morala veljati samo za strukturirane ABCP. Poleg tega ne bi smeli biti izključeni 

ABCP, pri katerih ima investitor pravico odstopiti od komercialnega zapisa. Komercialne 

zapise, ki vsebujejo na primer prodajne opcije za investitorja (strukturirani komercialni 

zapis), in navadne ABCP (brez opcij) je mogoče vključiti v isti program. V tem primeru se 

lahko „navadni“ ABCP šteje za STS listinjenje, strukturirani komercialni zapis pa ne. Sicer bi 

en strukturiran komercialni zapis „okužil“ vse nestrukturirane ABCP. 

 

Predlog spremembe  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odgovornosti skrbnika in drugih 

oseb s fiduciarnimi obveznostmi do 

investitorjev; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  393 

Morten Messerschmidt 
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v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odgovornosti skrbnika in drugih 

oseb s fiduciarnimi obveznostmi do 

investitorjev; 

(a) odgovornosti skrbnika in drugih 

morebitnih oseb s fiduciarnimi 

obveznostmi do investitorjev; 

Or. en 

Obrazložitev 

ABCP ima kratke zapadlosti in popolno likvidnost ter kreditno podporo banke, ki je sponzor, 

zato programske strukture običajno ne zahtevajo skrbnika ali drugega predstavnika imetnikov 

vrednostnih papirjev ali določb o skupščinah imetnikov vrednostnih papirjev. 

 

Predlog spremembe  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) določbe, ki omogočajo hitro 

reševanje sporov med sponzorjem in 

imetniki pozicij v listinjenju; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  395 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) določbe, ki omogočajo hitro 

reševanje sporov med sponzorjem in 

črtano 
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imetniki pozicij v listinjenju; 

Or. en 

Obrazložitev 

Zahtevati določbe za lažje reševanje sporov med sponzorjem in investitorji ne bi bilo skladno 

z obravnavanjem drugih vrst naložbenih produktov in ne bi bilo upravičeno, saj glede na 

strukturo in pogoje teh programov ni verjetno, da se bodo takšni spori sploh pojavili. 

 

Predlog spremembe  396 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pogodbene obveznosti, dolžnosti in 

odgovornosti sponzorja in njegove 

vodstvene ekipe, ki imata strokovno znanje 

na področju postopka odobritve kredita, 

skrbnika in drugih ponudnikov pomožnih 

storitev; 

(c) pogodbene obveznosti, dolžnosti in 

odgovornosti sponzorja, ki ima strokovno 

znanje na področju postopka odobritve 

kredita, morebitnega skrbnika in drugih 

ponudnikov pomožnih storitev; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pogodbene obveznosti sponzorja so določene v dokumentaciji programa, njegova vodstvena 

ekipa pa ne bo imela neposrednih pogodbenih obveznosti do drugih strank. Številni programi 

ABCP nimajo skrbnika. 

 

Predlog spremembe  397 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(d) postopke in odgovornosti, potrebne 

za zagotovitev, da neplačevanje ali 

insolventnost serviserja ne privede do 

prenehanja servisiranja; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V programih ABCP se pojem „serviser“ običajno nanaša na serviserja osnovnega posla. Na 

programski ravni serviserja običajno ni, program upravlja sponzor kot „upravitelj 

programa“. Ker se ti programi v veliki meri opirajo na kreditno kakovost in sposobnosti 

sponzorja, ni realno, da se predpisujejo določbe za nadaljevanje programa po neplačilu ali 

insolventnosti sponzorja. 

 

Predlog spremembe  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) določbe za nadomestitev 

nasprotnih strank pri izvedenih finančnih 

instrumentih in banke, ki vodi račun na 

ravni programa ABCP, v primeru 

njihovega neplačevanja, insolventnosti in 

drugih specifičnih dogodkov, kadar je to 

primerno; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V primeru v celoti podprtega programa ABCP sponzor nosi vsa tveganja investitorjev,torej so 

interesi obeh strani popolnoma usklajeni. Zato sta zahtevi (a) in (b) nepotrebni in bi ju bilo 

treba črtati. Tudi zahteva (e) je nepotrebna, če likvidnostni kredit pokriva neplačevanje in 

druge opredeljene dogodke nasprotnih strank pri izvedenih finančnih instrumentih ter banke, 

ki vodi račun. 

 

Predlog spremembe  399 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 
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Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 7 – točka f – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

da se ob določenih dogodkih, neplačilu ali 

insolventnosti sponzorja zagotovi 

popravne ukrepe, kakor je primerno, za 

zavarovanje obveznosti financiranja ali 

zamenjavo ponudnika likvidnostnega 

kredita. Če ponudnik likvidnostnega 

kredita ne podaljša obveznosti financiranja 

v 30 dneh po izteku njegove veljavnosti, se 

likvidnostni kredit izčrpa, zapadli 

vrednostni papirji se poplačajo in posli 

prenehajo kupovati izpostavljenosti, 

medtem ko amortizirajo obstoječe osnovne 

izpostavljenosti. 

če ponudnik likvidnostnega kredita ne 

podaljša obveznosti financiranja v okviru 

likvidnostnega kredita v 30 dneh pred 

iztekom njegove veljavnosti, se 

likvidnostni kredit izčrpa in uporabi za 

poplačilo zapadlih vrednostnih papirjev, 
posli pa prenehajo kupovati 

izpostavljenosti, medtem ko amortizirajo 

obstoječe osnovne izpostavljenosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Programi ABCP so odvisni od kreditne kakovosti in izkušenj sponzorja, zato ni smiselno 

zahtevati zamenjave v primeru insolventnosti ali neplačila sponzorja. Če se začne likvidnostni 

kredit črpati pred iztekom veljavnosti in se uporabi za poplačilo zapadlih vrednostnih 

papirjev, tudi ni treba zahtevati, da osnovni posli prenehajo kupovati izpostavljenosti. 

 

Predlog spremembe  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe na ravni programa 

ABCP in potencialnim investitorjem pred 

oblikovanjem cen dajo na voljo vse 

informacije, ki jih zahteva člen 5(1)(a). 

Originator, sponzor in SSPE dajo pred 

oblikovanjem cen na voljo vsaj osnutke ali 

začetno različico informacij, ki jih zahteva 

črtano 
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člen 5(1)(b) do (e), če je to dovoljeno v 

skladu s členom 3 Direktive 2003/71/ES. 

Originator, sponzor in SSPE dajo končno 

različico dokumentacije na voljo 

investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na sedanje besedilo bi bili vsi originatorji v programu ABCP skupaj odgovorni za 

objavo informacij, dokumentov in obvestil na ravni posojila imetnikom ABCP. Investitorji bi 

lahko prejeli na tisoče podatkov na mesec ter na desetine dokumentov o poslih in ni verjetno, 

da bi imeli dovolj časa ali sredstev, da jih ustrezno pregledajo. Ta raven razkritja je 

nesorazmerna, saj investitorji ABCP običajno posedujejo ABCP kot kratkoročno investicijo, s 

katero se pogosto trguje. Razkritje informacij na ravni kredita bi moralo biti v korist posebej 

ustanovljene banke, ki izda ABCP. 

 

Predlog spremembe  401 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe na ravni programa 

ABCP in potencialnim investitorjem pred 

oblikovanjem cen dajo na voljo vse 

informacije, ki jih zahteva člen 5(1)(a). 

Originator, sponzor in SSPE dajo pred 

oblikovanjem cen na voljo vsaj osnutke ali 

začetno različico informacij, ki jih zahteva 

člen 5(1) (b) do (e), če je to dovoljeno v 

skladu s členom 3 Direktive 2003/71/ES. 

Originator, sponzor in SSPE dajo končno 

različico dokumentacije na voljo 

investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

8. Sponzor programa in izdajatelj v 

skladu s členom 5 pred oblikovanjem cen 

dasta na voljo vse informacije, ki jih 

zahteva člen 5(1a), v skladu z odstavkom 

8a tega člena. Originator, sponzor in SSPE 

dajo pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutke ali začetno različico informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1a)(b) do (e) in 5(1b)(b) 

do (e), v skladu z odstavkom 8a. 

Originator, sponzor in SSPE dajo v skladu 

z odstavkom 8a končno različico 

dokumentacije na voljo investitorjem 

najpozneje 15 dni po sklenitvi posla. 

Or. en 
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Obrazložitev 

V programih z več prodajalci originatorji niso vključeni v posredovanje informacij 

investitorjem ABCP ali drugim investitorjem ali potencialnim investitorjem na ravni 

programa. Predlagani roki za zagotavljanje informacij bodočim investitorjem niso smiselni 

pri programih komercialnih zapisov, v katerih se vsak dan pojavljajo novi vrednostni papirji, 

vrednotenje in dogovori pa se opravijo v nekaj urah. 

 

Predlog spremembe  402 

Michael Theurer 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe na ravni programa 

ABCP in potencialnim investitorjem pred 

oblikovanjem cen dajo na voljo vse 

informacije, ki jih zahteva člen 5(1)(a). 

Originator, sponzor in SSPE dajo pred 

oblikovanjem cen na voljo vsaj osnutke ali 

začetno različico informacij, ki jih zahteva 

člen 5(1)(b) do (e), če je to dovoljeno v 

skladu s členom 3 Direktive 2003/71/ES. 

Originator, sponzor in SSPE dajo končno 

različico dokumentacije na voljo 

investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

8. Sponzor je odgovoren za 

izpolnjevanje zahtev iz člena 5 te uredbe na 

ravni programa ABCP in potencialnim 

investitorjem pred oblikovanjem cen da na 

voljo: 

 (a) vse združene informacije, 

zahtevane v skladu s točko (a) člena 5(1), 

na voljo investitorjem; 

 (b) informacije, zahtevane v skladu s 

točkami od (b) do (e) člena 5(1) te uredbe. 

 V primeru v celoti podprtega programa 

ABCP v smislu člena 2(21) se 

investitorjem dokumentacija o poslu ne 

razkrije. Dokumentacija iz točke (b)(ii) do 

(vi) se lahko da na voljo v skrajšani obliki 

v končni ponudbeni dokumentaciji ali 

prospektu. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Za zagotavljanje informacij bi moral biti odgovoren samo sponzor, in sicer samo na ravni 

programa. V programu z več prodajalci so listinjene terjatve do kupcev več originatorjev iz 

realnega sektorja. Zato lahko posamezni originator zagotovi le informacije o svojem 

portfelju. Poleg tega so informacije o osnovnih terjatvah do kupcev (člen 5(1)(a)) 

investitorjem na voljo samo v zbirni obliki. Dokumentacija na ravni programa je lahko 

opisana v ponudbeni dokumentaciji (na primer v memorandumu za investitorje). 

 

Predlog spremembe  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Originator, sponzor in SSPE so 

skupaj odgovorni za izpolnjevanje zahtev 

iz člena 5 te uredbe na ravni programa 

ABCP in potencialnim investitorjem pred 

oblikovanjem cen dajo na voljo vse 

informacije, ki jih zahteva člen 5(1)(a). 

Originator, sponzor in SSPE dajo pred 

oblikovanjem cen na voljo vsaj osnutke ali 

začetno različico informacij, ki jih zahteva 

člen 5(1)(b) do (e), če je to dovoljeno v 

skladu s členom 3 Direktive 2003/71/ES. 

Originator, sponzor in SSPE dajo končno 

različico dokumentacije na voljo 

investitorjem najpozneje 15 dni po 

sklenitvi posla. 

8. Originator in sponzor sta skupaj 

odgovorna za izpolnjevanje zahtev iz člena 

5 te uredbe na ravni programa ABCP in 

zagotovita, da so potencialnim 

investitorjem pred oblikovanjem cen na 

voljo vse informacije, ki jih zahteva člen 

5(1)(a). Originator in sponzor zagotovita, 

da je pred oblikovanjem cen na voljo vsaj 

osnutek ali začetna različica informacij, ki 

jih zahteva člen 5(1)(b) do (e), če je to 

dovoljeno v skladu s členom 3 Direktive 

2003/71/ES. Originator in sponzor 

zagotovita, da je končna različica 

dokumentacije investitorjem na voljo 

najpozneje 15 dni po sklenitvi posla. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  404 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Pri javnih listinjenjih se dajo 
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javnosti na voljo informacije iz člena 8. 

Pri zasebnih listinjenjih se dajo 

informacije iz člena 8 na voljo 

investitorjem in na zahtevo nacionalnim 

pristojnim organom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  405 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo prek komunikacijskih storitev 

ESDR iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). Tako ESDR kot ESMA 

uradno obvestilo o STS objavita na svojih 

spletnih mestih v skladu z odstavkom 4. Z 

ustrezno uporabo komunikacijskega 

kanala ESDR se zagotovi, da so pristojni 

organi pravočasno obveščeni. Originator, 

sponzor in subjekt s posebnim namenom 

pri listinjenju med seboj izberejo subjekt, 

ki je prva kontaktna točka za investitorje in 

pristojne organe. Če se originator, sponzor 

in subjekt s posebnim namenom ne 

dogovorijo med seboj, kateri subjekt 

izpolni zahteve iz tega člena, jih izpolni 

originator. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 

(„uradno obvestilo o STS“). ESMA uradno 

obvestilo o STS objavi na svojem spletnem 

mestu v skladu z odstavkom 4. Obvestijo 

tudi svoj pristojni organ. Originator, 

sponzor in subjekt s posebnim namenom 

pri listinjenju med seboj izberejo subjekt, 

ki je prva kontaktna točka za investitorje in 

pristojne organe. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  407 

Michael Theurer 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). Pri programu ABCP z 

več originatorji vsak originator anonimno 

obvesti ESMA o svojih poslih v skladu z 

zahtevami iz člena 12. V zvezi z javnimi 

listinjenji ESMA uradno obvestilo o STS 

objavi na svojem spletnem mestu v skladu 

z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 
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Or. en 

Obrazložitev 

V programu ABCP več prodajalcev prodaja svoje terjatve do kupcev enemu od poslov. Zato 

lahko podajo izjavo o skladnosti samo za „svoj“ posel in ne za celoten program ABCP. Zato 

mora v teh programih ABCP vsak originator za „svoj“ posel izjaviti, da listinjenje izpolnjuje 

zahteve iz člena 12. Poleg tega je treba v primeru razkritja uradnega obvestila o STS 

investitorjem v skladu s členom 5(1)(d) ohraniti anonimnost poslov. 

 

Predlog spremembe  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA zagotovi 

dovoljenje ustreznemu zastopniku tretje 

stranke, ki bo določil skladnost s STS. 

Poleg tega ESMA uradno obvestilo o STS 

objavi na svojem spletnem mestu v skladu 

z odstavkom 4 tega člena in obvesti 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri listinjenju 

med seboj izberejo subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  409 

Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju med seboj izberejo subjekt, ki je 

prva kontaktna točka za investitorje in 

pristojne organe. 

1. Skrbnik SSPE s predlogo iz 

odstavka 5 tega člena uradno obvesti 

ESMA, da listinjenje izpolnjuje zahteve iz 

členov 7 do 10 ali členov 11 do 13 te 

uredbe („uradno obvestilo o STS“). ESMA 

uradno obvestilo o STS objavi na svojem 

spletnem mestu v skladu z odstavkom 4. 

Originatorji, sponzorji in SSPE obvestijo 

tudi svoj pristojni organ. Originator, 

sponzor in SSPE so skupaj odgovorni za 

nadaljnjo skladnost z merili za STS. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Originatorji, sponzorji in SSPE s 

predlogo iz odstavka 5 tega člena skupaj 

uradno obvestijo ESMA, da listinjenje 

izpolnjuje zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13 te uredbe („uradno 

obvestilo o STS“). ESMA uradno obvestilo 

o STS objavi na svojem spletnem mestu v 

skladu z odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj 

pristojni organ. Originator, sponzor in 

subjekt s posebnim namenom pri 

listinjenju med seboj izberejo subjekt, ki je 

prva kontaktna točka za investitorje in 

pristojne organe. 

1. Originatorji in sponzorji s predlogo 

iz odstavka 5 tega člena skupaj uradno 

obvestijo ESMA, da listinjenje izpolnjuje 

zahteve iz členov 7 do 10 ali členov 11 do 

13 te uredbe („uradno obvestilo o STS“). 

ESMA uradno obvestilo o STS objavi na 

svojem spletnem mestu v skladu z 

odstavkom 4. Obvestijo tudi svoj pristojni 

organ. Originator in sponzor pri listinjenju 

med seboj izbereta subjekt, ki je prva 

kontaktna točka za investitorje in pristojne 

organe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Originatorji ali sponzorji lahko pri 

pristojnem organu vložijo dopis, v 

katerem zahtevajo zavezujoče potrdilo o 

skladnosti na podlagi mnenja originatorja 

in po potrebi sponzorja, da je listinjenje v 

skladu z nekaterimi ali vsemi merili, ki se 

nanašajo na enostavnost iz člena 8 in 

standardizacijo iz člena 9. Pri programu 

ABCP lahko sponzorji pri pristojnem 

organu vložijo zahtevo za pridobitev 

zavezujočega potrdila o skladnosti na 

podlagi mnenja sponzorja, da je program 

ABCP v skladu z nekaterimi ali vsemi 

merili iz člena 12. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Predlog spremembe  412 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Poleg sistema samopotrjevanja iz 

člena 14(1) bi morali originator, sponzor 

in SSPE uporabiti storitve tretje strani, 

pooblaščene v skladu s členom 14(a), da 

oceni, ali je listinjenje v skladu s členi 7 

do 10 in členi 11 do 13. Uradno obvestilo 

o STS vključuje izjavo, da je skladnost z 

merili STS potrdila pooblaščena tretja 

stran. 

 Uradno obvestilo mora vključevati ime 

pooblaščene tretje strani, njen sedež ter 

celotni in izvirni naziv pristojnega organa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če originator, sponzor in SSPE 

uporabljajo storitev tretje strani, 

pooblaščene v skladu s členom 14a, da 

oceni, ali je listinjenje skladno s členi od 7 

do 10 ali členi od 11 do 13, uradno 

obvestilo o STS vključuje izjavo, da je 

skladnost z merili za STS potrdila 

navedena pooblaščena tretja stran. 

Uradno obvestilo vključuje ime 

pooblaščene tretje strani, njen sedež ter 

naziv pristojnega organa, ki jo je 

pooblastil. 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu spremembe je navedeno, da bi moralo biti potrdilo tretje strani na voljo poleg 

sistema samopotrjevanja. 
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Predlog spremembe  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če originator in sponzor 

uporabljata storitev tretje strani, 

pooblaščene v skladu s členom 14a, da 

oceni, ali listinjenje izpolnjuje merila iz 

členov od 7 do 10 ali členov od 11 do 13, 

uradno obvestilo o STS vključuje izjavo, 

da je skladnost z merili za STS potrdila 

navedena tretja stran. Uradno obvestilo 

vključuje ime pooblaščene tretje strani, 

njen sedež ter naziv pristojnega organa, ki 

jo je pooblastil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izdajatelji bi morali biti zavezani k uporabi storitev tretjih oseb, da ocenijo, ali listinjenje 

izpolnjuje merila za STS. To bo prineslo dodatno zagotovilo, da je listinjenje v skladu s STS, 

odgovornost pa je vedno na strani izdajatelja. 

 

Predlog spremembe  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Originatorji, sponzorji in SSPE 

certificiranja STS za listinjenje ne 

prenesejo na tretje strani. Dovoljeno je 

posvetovanje s tretjo stranjo o 

certificiranju listinjenja kot STS, vendar 

to na nikakršen način ne spremeni 

odgovornosti, ki jo ima izdajatelj, 

investitor ali SSPE na podlagi obveznosti 
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iz te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  416 

Brian Hayes 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Tretja stran je lahko pooblaščena, 

da oceni, ali je listinjenje skladno s členi 

od 7 do 10 ali členi od 11 do 13. Če tretja 

stran izda potrdilo, uradno obvestilo o 

STS vključuje izjavo, da je skladnost z 

merili za STS potrdila navedena tretja 

stran. Uradno obvestilo vključuje ime 

pooblaščene tretje strani, njen sedež ter 

naziv pristojnega organa, ki jo je 

pooblastil. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  417 

Brian Hayes 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. ESMA pooblasti tretjo stran iz 

člena 14(1)(a) za ocenjevanje skladnosti 

listinjenj z merili za STS, določenimi v 

členih od 7 do 10 ali členih od 11 do 13 te 

uredbe. ESMA izda dovoljenje, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) tretja stran originatorjem, 

sponzorjem ali SSPE, vključenim v 

listinjenja, ki jih oceni tretja stran, 

zaračuna le nediskriminatorne in na 

stroških temelječe pristojbine, brez 

diferenciranih pristojbin, ki so odvisne od 
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rezultatov njene ocene ali povezane z 

njimi; 

 (b) tretja stran je ustanovljena 

izključno z namenom ocenjevanja 

skladnosti z merili za STS; 

 (c) člani vodstvenega organa tretje 

strani imajo poklicne kvalifikacije, znanje 

in izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

strani, ter dober sloves in integriteto; 

 (d) v upravnem organu tretje strani 

sodeluje večina neodvisnih direktorjev, ki 

zastopajo strokovnjake in investitorje na 

trgu listinjenja STS; 

 (e) tretja stran sprejme vse potrebne 

ukrepe, da bi zagotovila, da na 

preverjanje skladnosti s STS ne vplivajo 

obstoječa ali možna navzkrižja interesov 

ali poslovni odnos, ki vključuje tretjo 

stran, njene deležnike ali člane, vodstvo, 

zaposlene ali druge fizične osebe, katerih 

storitve so na voljo tretji strani ali jih ta 

nadzoruje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar originator ali prvotni 

kreditodajalec ni kreditna institucija ali 

investicijsko podjetje, kot sta opredeljena 

v točkah (1) in (2) člena 4(1) Uredbe št. 

575/2013, se priglasitvi v skladu z 

odstavkom 1 priložita naslednja 

dokumenta: 

črtano 

(a) potrdilo originatorja ali prvotnega 

kreditodajalca, da njegov postopek za 

odobritev kreditov temelji na zanesljivih in 

natančno opredeljenih postopkih za 

odobritev, spremembo, obnovitev in 
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financiranje kreditov, ter da ima 

originator ali prvotni kreditodajalec 

vzpostavljene učinkovite sisteme za 

uporabo takih postopkov; 

(b) izjavo o tem, ali so elementi, navedeni 

v pododstavku (a), predmet nadzora. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Originator, sponzor in SSPE 

nemudoma obvestijo ESMA in svoj 

pristojni organ, če listinjenje ne izpolnjuje 

več zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 

do 13 te uredbe. 

3. Originator, sponzor in SSPE 

nemudoma obvestijo ESMA in svoj 

pristojni organ, če listinjenje ne izpolnjuje 

več zahtev iz členov 7 do 10 te uredbe. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  420 

Neena Gill 
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Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Originator, sponzor in SSPE 

nemudoma obvestijo ESMA in svoj 

pristojni organ, če listinjenje ne izpolnjuje 

več zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 

do 13 te uredbe. 

3. Originator, sponzor ali SSPE prek 

komunikacijskih kanalov ESDR 
nemudoma obvesti ESMA in svoj pristojni 

organ, če listinjenje ne izpolnjuje več 

zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 do 

13. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Originator, sponzor in SSPE 

nemudoma obvestijo ESMA in svoj 

pristojni organ, če listinjenje ne izpolnjuje 

več zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 

do 13 te uredbe. 

3. Originator in sponzor nemudoma 

obvestita ESMA in svoj pristojni organ, če 

listinjenje ne izpolnjuje več zahtev iz 

členov 7 do 10 ali členov 11 do 13 te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Originator, sponzor ali SSPE 

lahko uporabi storitev pooblaščene tretje 

strani, da preveri, ali listinjenje izpolnjuje 

merila za STS. Vendar preverjanje tretje 

osebe nikakor ne vpliva na odgovornost 

originatorja, sponzorja ali SSPE za 

njihove pravne obveznosti iz te uredbe. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. ESMA na svoji uradni spletni strani 

vzdržuje seznam vseh listinjenj, o katerih 

so jo originatorji, sponzorji in SSPE uradno 

obvestili, da izpolnjujejo zahteve iz členov 

7 do 10 ali členov 11 do 13 te uredbe. 

ESMA posodobi seznam, če se na podlagi 

odločitve pristojnih organov ali uradnega 

obvestila s strani originatorja, sponzorja ali 

SSPE listinjenja ne štejejo več za 

enostavna, pregledna in standardizirana. 

Kadar pristojni organ naloži upravne 

sankcije ali popravne ukrepe v skladu s 

členom 17, o tem takoj uradno obvesti 

ESMA. ESMA na seznamu nemudoma 

navede, da je pristojni organ naložil 

upravne sankcije ali popravne ukrepe v 

zvezi z zadevnim listinjenjem. 

4. ESMA v posebni rubriki na svoji 

uradni spletni strani takoj objavi seznam 

vseh listinjenj, o katerih so jo originatorji, 

sponzorji in SSPE uradno obvestili, da 

izpolnjujejo zahteve iz členov 7 do 10 te 

uredbe. ESMA posodobi seznam, če se na 

podlagi odločitve pristojnih organov ali 

uradnega obvestila s strani originatorja, 

sponzorja ali SSPE listinjenja ne štejejo 

več za enostavna, pregledna in 

standardizirana. Kadar pristojni organ 

naloži upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v skladu s členom 17, o tem takoj 

uradno obvesti ESMA. ESMA na seznamu 

nemudoma navede, da je pristojni organ 

naložil upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v zvezi z zadevnim listinjenjem. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  424 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. ESMA na svoji uradni spletni 

strani vzdržuje seznam vseh listinjenj, o 

katerih so jo originatorji, sponzorji in SSPE 

uradno obvestili, da izpolnjujejo zahteve iz 

členov 7 do 10 ali členov 11 do 13 te 

uredbe. ESMA posodobi seznam, če se na 

podlagi odločitve pristojnih organov ali 

4. ESDR in ESMA vsak na svojem 

spletnem mestu vzdržujeta seznam vseh 

listinjenj, o katerih so ju originatorji, 

sponzorji in SSPE uradno obvestili, da 

izpolnjujejo zahteve iz členov 7 do 10 ali 

členov 11 do 13. ESDR in ESMA 

posodobita seznam, če se na podlagi 
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uradnega obvestila s strani originatorja, 

sponzorja ali SSPE listinjenja ne štejejo 

več za enostavna, pregledna in 

standardizirana. Kadar pristojni organ 

naloži upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v skladu s členom 17, o tem takoj 

uradno obvesti ESMA. ESMA na seznamu 

nemudoma navede, da je pristojni organ 

naložil upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v zvezi z zadevnim listinjenjem. 

odločitve pristojnih organov ali uradnega 

obvestila s strani originatorja, sponzorja ali 

SSPE listinjenja ne štejejo več za 

enostavna, pregledna in standardizirana. 

Kadar pristojni organ naloži upravne 

sankcije ali popravne ukrepe v skladu s 

členom 17, o tem takoj uradno obvesti 

ESMA prek komunikacijskega kanala 

ESDR. ESDR in ESMA na seznamu 

nemudoma navedeta, da je pristojni organ 

naložil upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v zvezi z zadevnim listinjenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. ESMA na svoji uradni spletni strani 

vzdržuje seznam vseh listinjenj, o katerih 

so jo originatorji, sponzorji in SSPE 

uradno obvestili, da izpolnjujejo zahteve iz 

členov 7 do 10 ali členov 11 do 13 te 

uredbe. ESMA posodobi seznam, če se na 

podlagi odločitve pristojnih organov ali 

uradnega obvestila s strani originatorja, 

sponzorja ali SSPE listinjenja ne štejejo 

več za enostavna, pregledna in 

standardizirana. Kadar pristojni organ 

naloži upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v skladu s členom 17, o tem takoj 

uradno obvesti ESMA. ESMA na seznamu 

nemudoma navede, da je pristojni organ 

naložil upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v zvezi z zadevnim listinjenjem. 

4. ESMA na svoji uradni spletni strani 

vzdržuje seznam vseh listinjenj, o katerih 

so jo originatorji in sponzorji uradno 

obvestili, da izpolnjujejo zahteve iz členov 

7 do 10 ali členov 11 do 13 te uredbe. 

ESMA posodobi seznam, če se na podlagi 

odločitve pristojnih organov ali uradnega 

obvestila s strani originatorja ali sponzorja 

listinjenja ne štejejo več za enostavna, 

pregledna in standardizirana. Kadar 

pristojni organ naloži upravne sankcije ali 

popravne ukrepe v skladu s členom 17, o 

tem takoj uradno obvesti ESMA. ESMA na 

seznamu nemudoma navede, da je pristojni 

organ naložil upravne sankcije ali popravne 

ukrepe v zvezi z zadevnim listinjenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  426 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 – prvi pododstavek 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ESMA v tesnem sodelovanju z EBA in 

EIOPA pripravi osnutke regulativnih 

tehničnih standardov, ki določajo 

informacije, ki jih zagotovijo originator, 

sponzor in SSPE, da izpolnijo svoje 

obveznosti v skladu z odstavkom 1, ter 

določi njihovo obliko s pomočjo 

standardiziranih predlog. 

Evropska centralna banka (ECB) se 

prepriča, da ESMA v tesnem sodelovanju 

z EBA in EIOPA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, ki 

določajo informacije, ki jih zagotovijo 

originator, sponzor in SSPE, da izpolnijo 

svoje obveznosti v skladu z odstavkom 1, 

ter določi njihovo obliko s pomočjo 

standardiziranih predlog. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ESMA v tesnem sodelovanju z EBA in 

EIOPA pripravi osnutke regulativnih 

tehničnih standardov, ki določajo 

informacije, ki jih zagotovijo originator, 

sponzor in SSPE, da izpolnijo svoje 

obveznosti v skladu z odstavkom 1, ter 

določi njihovo obliko s pomočjo 

standardiziranih predlog. 

ESMA v tesnem sodelovanju z EBA in 

EIOPA pripravi osnutke regulativnih 

tehničnih standardov, ki določajo 

informacije, ki jih morata zagotoviti 

originator in sponzor, da izpolnita svoje 

obveznosti v skladu z odstavkom 1, ter 

določi njihovo obliko s pomočjo 

standardiziranih predlog. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  428 

Sander Loones 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 5a. Originator, sponzor ali SSPE 

certificiranja STS za listinjenje pravno ne 

prenese na tretjo stran. S tretjo stranjo se 

lahko posvetuje, da določi, ali se 

listinjenje lahko certificira kot STS, 

vendar nasvet v nobenem primeru ne 

spremeni odgovornosti, ki za izdajatelja in 

investitorja izhaja iz obveznosti iz te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 14a 

 Preverjanje skladnosti s STS s 

sodelovanjem tretje strani 

 1. Pristojni organ pooblasti tretjo 

stran iz člena 14(1a) za ocenjevanje 

skladnosti listinjenj z merili za STS, 

določenimi v členih od 7 do 10 ali členih 

od 11 do 13. Dovoljenje izda, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) tretja stran originatorjem, 

sponzorjem ali SSPE, vključenim v 

listinjenja, ki jih oceni tretja stran, 

zaračuna le nediskriminatorne in na 

stroških temelječe pristojbine, brez 

diferenciranih pristojbin, ki so odvisne od 

rezultatov njene ocene ali povezane z 

njimi; 

 (b) tretja stran ni regulirana oseba, 

kot je opredeljena v členu 2(4) Direktive 

2002/87/ES, niti bonitetna agencija, kot je 

opredeljena v točki (b) člena 3(1) Uredbe 

(ES) št. 1060/2009, in izvajanje drugih 

dejavnosti tretje strani ne sme ogroziti 

neodvisnosti ali neoporečnosti njene 

ocene; 
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 (c) tretja stran originatorju, sponzorju 

ali SSPE, vključenemu v listinjenja, ki jih 

oceni tretja stran, ne zagotavlja 

svetovanja, revizije ali enakovrednih 

storitev v kakršni koli obliki; 

 (d) člani vodstvenega organa tretje 

strani imajo poklicne kvalifikacije, znanje 

in izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

strani, ter dober sloves in integriteto; 

 (e) v vodstvenem organu tretje strani 

sodeluje vsaj ena tretjina neodvisnih 

direktorjev, a ne manj kot dva; 

 (f) tretja stran sprejme vse potrebne 

ukrepe, da bi zagotovila, da na 

preverjanje skladnosti s STS ne vplivajo 

obstoječa ali možna navzkrižja interesov 

ali poslovni odnos, ki vključuje tretjo 

stran, njene deležnike ali člane, vodstvo, 

zaposlene ali druge fizične osebe, katerih 

storitve so na voljo tretji strani ali jih ta 

nadzoruje. V ta namen vzpostavi, 

vzdržuje, izvaja in dokumentira učinkovit 

sistem notranjega nadzora, s katerim 

ureja izvajanje politik in postopkov za 

ugotavljanje in preprečevanje morebitnih 

navzkrižij interesov. Ugotovljena možna 

ali obstoječa navzkrižja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali ublažiti in 

razkriti. Tretja stran vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 

in procese za zagotavljanje neodvisnosti 

ocene skladnosti s STS. Te politike in 

postopke redno spremlja in pregleduje, da 

bi ocenila njihovo učinkovitost in potrebo 

po njihovi posodobitvi; ter 

 (g) tretja stran lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne operativne zaščitne 

ukrepe in notranje postopke, na podlagi 

katerih lahko izvaja oceno skladnosti s 

STS. 

 Pristojni organ dovoljenje odvzame, kadar 

meni, da tretja stran v bistvenih elementih 

ne izpolnjuje navedenih pogojev. 

 2. Tretja stran, pooblaščena v skladu 

z odstavkom 1, svoj pristojni organ 

nemudoma uradno obvesti o vseh 
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bistvenih spremembah informacij, 

zagotovljenih v skladu z navedenim 

odstavkom, ali vseh drugih spremembah, 

za katere je mogoče upravičeno 

domnevati, da vplivajo na oceno 

pristojnega organa. 

 3. Pristojni organ lahko tretji strani 

iz odstavka 1 zaračuna na stroških 

temelječe pristojbine za pokritje nujnih 

izdatkov, povezanih z oceno zahtevkov za 

dovoljenje in z naknadnim spremljanjem 

skladnosti s pogoji, določenimi v odstavku 

1. 

 4. ESMA pripravi in vzdržuje seznam 

vseh pooblaščenih tretjih strani, ki temelji 

na prenosu pooblastila s pristojnih 

organov na ESMA. 

 5. ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, v 

katerih navede informacije, ki jih je treba 

zagotoviti pristojnim organom ob 

predložitvi vloge tretje strani za dovoljenje 

v skladu z odstavkom 1. 

 Navedene osnutke regulativnih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do [šest 

mesecev od dneva začetka veljavnosti te 

uredbe]. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 14a 
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 Preverjanje skladnosti s STS s 

sodelovanjem tretje strani 

 1. Pristojni organ pooblasti tretjo 

stran iz člena 14(1a) za ocenjevanje 

skladnosti listinjenj z merili za STS, 

določenimi v členih od 7 do 10 ali členih 

od 11 do 13. Dovoljenje izda, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) tretja stran originatorjem, 

sponzorjem ali SSPE, vključenim v 

listinjenja, ki jih oceni tretja stran, 

zaračuna le nediskriminatorne in na 

stroških temelječe pristojbine, brez 

diferenciranih pristojbin, ki so odvisne od 

rezultatov njene ocene ali povezane z 

njimi; 

 (b) tretja stran ni regulirana oseba, 

kot je opredeljena v členu 2(4) Direktive 

2002/87/ES, niti bonitetna agencija, kot je 

opredeljena v točki (b) člena 3(1) Uredbe 

(ES) št. 1060/2009, in izvajanje drugih 

dejavnosti tretje strani ne sme ogroziti 

neodvisnosti ali neoporečnosti njene 

ocene; 

 (c) tretja stran originatorju, sponzorju 

ali SSPE, vključenemu v listinjenja, ki jih 

oceni tretja stran, ne zagotavlja 

svetovanja, revizije ali enakovrednih 

storitev v kakršni koli obliki; 

 (d) člani vodstvenega organa tretje 

strani imajo poklicne kvalifikacije, znanje 

in izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

strani, ter dober sloves in integriteto; v 

vodstvenem organu tretje strani sodeluje 

vsaj ena tretjina neodvisnih direktorjev, a 

ne manj kot dva; 

 (e) tretja stran sprejme vse potrebne 

ukrepe, da bi zagotovila, da na 

preverjanje skladnosti s STS ne vplivajo 

obstoječa ali možna navzkrižja interesov 

ali poslovni odnos, ki vključuje tretjo 

stran, njene deležnike ali člane, vodstvo, 

zaposlene ali druge fizične osebe, katerih 

storitve so na voljo tretji strani ali jih ta 

nadzoruje. V ta namen vzpostavi, 

vzdržuje, izvaja in dokumentira učinkovit 



 

AM\1101734SL.doc 81/111 PE587.508v01-00 

 SL 

sistem notranjega nadzora, s katerim 

ureja izvajanje politik in postopkov za 

ugotavljanje in preprečevanje morebitnih 

navzkrižij interesov. Ugotovljena možna 

ali obstoječa navzkrižja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali ublažiti in 

razkriti. Tretja stran vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 

in procese za zagotavljanje neodvisnosti 

ocene skladnosti s STS. Te politike in 

postopke redno spremlja in pregleduje, da 

bi ocenila njihovo učinkovitost in potrebo 

po njihovi posodobitvi; ter 

 (f) tretja stran lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne operativne zaščitne 

ukrepe in notranje postopke, na podlagi 

katerih lahko izvaja oceno skladnosti s 

STS. 

 Pristojni organ dovoljenje odvzame, kadar 

meni, da tretja stran v bistvenih elementih 

ne izpolnjuje navedenih pogojev. 

 2. Tretja stran, pooblaščena v skladu 

z odstavkom 1, svoj pristojni organ 

nemudoma uradno obvesti o vseh 

bistvenih spremembah informacij, 

zagotovljenih v skladu z navedenim 

odstavkom, ali vseh drugih spremembah, 

za katere je mogoče upravičeno 

domnevati, da vplivajo na oceno 

pristojnega organa. 

 Pristojni organ lahko tretji strani iz 

odstavka 1 zaračuna na stroških temelječe 

pristojbine za pokritje nujnih izdatkov, 

povezanih z oceno zahtevkov za dovoljenje 

in z naknadnim spremljanjem skladnosti s 

pogoji, določenimi v odstavku 1. 

 3. ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, v 

katerih navede informacije, ki jih je treba 

zagotoviti pristojnim organom ob 

predložitvi vloge tretje strani za dovoljenje 

v skladu z odstavkom 1. 

 Navedene osnutke regulativnih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do [šest 

mesecev od dneva začetka veljavnosti te 

uredbe]. 
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 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

Obrazložitev 

V tem predlogu spremembe so določena merila za certificiranje tretje osebe za listinjenje STS. 

 

Predlog spremembe  431 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 14a 

 Pristojni organ pooblasti tretjo stran iz 

člena 14(1a) za ocenjevanje skladnosti 

listinjenj z merili za STS, določenimi v 

členih od 7 do 10 ali členih od 11 do 13. 

Dovoljenje izda, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

 (a) tretja stran originatorjem, 

sponzorjem ali SSPE, vključenim v 

listinjenja, ki jih oceni tretja stran, 

zaračuna le nediskriminatorne in na 

stroških temelječe pristojbine, brez 

diferenciranih pristojbin, ki so odvisne od 

rezultatov njene ocene ali povezane z 

njimi; 

 (b) tretja stran ni regulirana oseba, 

kot je opredeljena v členu 2(4) Direktive 

2002/87/ES, niti bonitetna agencija, kot je 

opredeljena v točki (b) člena 3(1) Uredbe 

(ES) št. 1060/2009, in izvajanje drugih 

dejavnosti tretje strani ne sme ogroziti 

neodvisnosti ali neoporečnosti njene 

ocene; 

 (c) tretja stran originatorju, sponzorju 

ali SSPE, vključenemu v listinjenja, ki jih 
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oceni tretja stran, ne zagotavlja 

svetovanja, revizije ali enakovrednih 

storitev v kakršni koli obliki; 

 (d) člani vodstvenega organa tretje 

strani imajo poklicne kvalifikacije, znanje 

in izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

strani, ter dober sloves in integriteto; 

 (e) v vodstvenem organu tretje strani 

sodeluje vsaj ena tretjina neodvisnih 

direktorjev, a ne manj kot dva; 

 (f) tretja stran sprejme vse potrebne 

ukrepe, da bi zagotovila, da na 

preverjanje skladnosti s STS ne vplivajo 

obstoječa ali možna navzkrižja interesov 

ali poslovni odnos, ki vključuje tretjo 

stran, njene deležnike ali člane, vodstvo, 

zaposlene ali druge fizične osebe, katerih 

storitve so na voljo tretji strani ali jih ta 

nadzoruje. V ta namen vzpostavi, 

vzdržuje, izvaja in dokumentira učinkovit 

sistem notranjega nadzora, s katerim 

ureja izvajanje politik in postopkov za 

ugotavljanje in preprečevanje morebitnih 

navzkrižij interesov. Ugotovljena možna 

ali obstoječa navzkrižja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali ublažiti in 

razkriti. Tretja stran vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 

in procese za zagotavljanje neodvisnosti 

ocene skladnosti s STS. Te politike in 

postopke redno spremlja in pregleduje, da 

bi ocenila njihovo učinkovitost in potrebo 

po njihovi posodobitvi; ter 

 (g) tretja stran lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne operativne zaščitne 

ukrepe in notranje postopke, na podlagi 

katerih lahko izvaja oceno skladnosti s 

STS. 

 Pristojni organ dovoljenje odvzame, kadar 

meni, da tretja stran v bistvenih elementih 

ne izpolnjuje navedenih pogojev. 

 2. Tretja stran, pooblaščena v skladu 

z odstavkom 1, mora svoj pristojni organ 

nemudoma uradno obvestiti o vseh 

bistvenih spremembah informacij, 

zagotovljenih v skladu z navedenim 
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odstavkom, ali vseh drugih spremembah, 

za katere je mogoče upravičeno 

domnevati, da vplivajo na oceno 

pristojnega organa. 

 3. Pristojni organ lahko tretji strani 

iz odstavka 1 zaračuna na stroških 

temelječe pristojbine za pokritje nujnih 

izdatkov, povezanih z oceno zahtevkov za 

dovoljenje in z naknadnim spremljanjem 

skladnosti s pogoji, določenimi v odstavku 

1. 

 4. ESMA pripravi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov, v 

katerih navede informacije, ki jih je treba 

zagotoviti pristojnim organom ob 

predložitvi vloge tretje strani za dovoljenje 

v skladu z odstavkom 1. 

 ESMA nato navedene osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

predloži Komisiji do [6 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe]. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 14a 

 Pooblaščene tretje strani 

 1.  Tretjo stran, ki preverja skladnost 

z merili za STS v skladu s členom 

14(3)(a), pooblasti ESMA. Pooblastilo se 

izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
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 (a)  tretja stran originatorjem, 

sponzorjem ali SSPE, vključenim v 

listinjenja, ki jih oceni, zaračuna 

nediskriminatorne in na stroških 

temelječe pristojbine, ki ne temeljijo na 

rezultatih ocene niti niso z njimi 

povezane; 

 (b)  tretja stran ni regulirana oseba, 

kot je opredeljena v členu 2(4) Direktive 

2002/87/ES, niti bonitetna agencija, kot je 

opredeljena v točki (b) člena 3(1) Uredbe 

(ES) št. 1060/2009, in izvajanje drugih 

dejavnosti tretje strani ne sme ogroziti 

neodvisnosti ali neoporečnosti njene 

ocene; 

 (c)  tretja stran originatorju, sponzorju 

ali SSPE, vključenemu v listinjenja, ki ga 

oceni, ne zagotavlja svetovanja, revizije ali 

enakovrednih storitev v kakršni koli 

obliki; 

 (d)  člani vodstvenega organa tretje 

strani imajo poklicne kvalifikacije, znanje 

in izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

strani, ter dober sloves in integriteto; 

 (e)  v vodstvenem organu tretje strani 

sodeluje vsaj ena polovica neodvisnih 

direktorjev, a ne manj kot dva, ki 

predstavljajo investitorje, dejavne na trgu 

listinjenja; 

 (f)  tretja stran sprejme vse potrebne 

ukrepe, da bi zagotovila, da na 

preverjanje skladnosti s STS ne vplivajo 

obstoječa ali možna navzkrižja interesov 

ali poslovni odnos, ki vključuje tretjo 

stran, njene deležnike ali člane, vodstvo, 

zaposlene ali druge fizične osebe, katerih 

storitve so na voljo tretji strani ali jih ta 

nadzoruje. V ta namen vzpostavi, 

vzdržuje, izvaja in dokumentira učinkovit 

sistem notranjega nadzora, s katerim 

ureja izvajanje politik in postopkov za 

ugotavljanje in preprečevanje morebitnih 

navzkrižij interesov. Ugotovljena možna 

ali obstoječa navzkrižja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali ublažiti in 

razkriti. Tretja stran vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 
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in procese, da zagotovi neodvisnost ocene 

skladnosti s STS ter zagotovi, da tretja 

stran pri listinjenjih, ki jih pregleda, 

ravna v najboljšem interesu investitorjev. 

Te politike in postopke redno spremlja in 

pregleduje, da bi ocenila njihovo 

učinkovitost in potrebo po njihovi 

posodobitvi; 

 (g)  tretja stran lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne operativne zaščitne 

ukrepe in notranje postopke, na podlagi 

katerih lahko izvaja oceno skladnosti s 

STS. 

 2.  Če ne izpolnjuje navedenih 

pogojev, ESMA pooblastilo odvzame.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za subjekte, ki niso zajeti z 

zakonodajnimi akti Unije iz odstavka 3, 

države članice imenujejo enega ali več 

pristojnih organov za zagotavljanje 

skladnosti s členi 4 do 14 te uredbe. Države 

članice Komisijo, ESMA, EBA, EIOPA in 

pristojne organe drugih držav članic 

obvestijo o imenovanju pristojnih organov 

v skladu s tem odstavkom. 

4. Za subjekte, ki niso zajeti z 

zakonodajnimi akti Unije iz odstavka 3, 

države članice imenujejo enega ali več 

pristojnih organov za zagotavljanje 

skladnosti s členi 4 do 14 te uredbe. Države 

članice Komisijo, ESMA, EBA, EIOPA in 

pristojne organe drugih držav članic 

obvestijo o imenovanju pristojnih organov 

v skladu s tem odstavkom. 

 Ta obveznost ne velja za podjetja, ki 

prodajajo izpostavljenosti v okviru 

programa ABCP ali kakšnega drugega 

posla ali sheme listinjenja. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

 

Predlog spremembe  434 

Burkhard Balz 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za subjekte, ki niso zajeti z 

zakonodajnimi akti Unije iz odstavka 3, 

države članice imenujejo enega ali več 

pristojnih organov za zagotavljanje 

skladnosti s členi 4 do 14 te uredbe. Države 

članice Komisijo, ESMA, EBA, EIOPA in 

pristojne organe drugih držav članic 

obvestijo o imenovanju pristojnih organov 

v skladu s tem odstavkom. 

4. Za subjekte, ki niso zajeti z 

zakonodajnimi akti Unije iz odstavka 3, 

države članice imenujejo enega ali več 

pristojnih organov za zagotavljanje 

skladnosti s členi 4 do 14 te uredbe. Države 

članice Komisijo, ESMA, EBA, EIOPA in 

pristojne organe drugih držav članic 

obvestijo o imenovanju pristojnih organov 

v skladu s tem odstavkom. Obveznost 

imenovanja ne velja za podjetja, ki 

prodajajo izpostavljenosti v okviru 

programa ABCP ali kakšnega drugega 

posla ali sheme listinjenja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ redno pregleduje 

ureditve, postopke in mehanizme, ki jih 

izvajajo originatorji, sponzorji, SSPE in 

prvotni kreditodajalci, da bodo skladni s to 

2. Pristojni organ redno pregleduje 

ureditve, postopke in mehanizme, ki jih 

izvajajo originatorji, sponzorji in prvotni 

kreditodajalci, da bodo skladni s to uredbo. 
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uredbo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  436 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Pristojni organ tudi z rednimi 

pregledi na kraju samem spremlja nove 

izdaje, zlasti listinjenj, s katerimi ima trg 

malo izkušenj, da odkrije kršitve, 

navedene v členu 17(1), ali značilnosti, ki 

nimajo druge jasne utemeljitve kot 

izogibanje določbam te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organi zagotovijo, da se 

tveganja zaradi poslov listinjenja, vključno 

s tveganjem izgube dobrega imena, 

ovrednotijo in obravnavajo s primernimi 

politikami in postopki originatorjev, 

sponzorjev, SSPE in prvotnih 

kreditodajalcev. 

3. Pristojni organi zahtevajo, da se 

tveganja zaradi poslov listinjenja, vključno 

s tveganjem izgube dobrega imena, 

ovrednotijo in obravnavajo s primernimi 

politikami in postopki originatorjev, 

sponzorjev in prvotnih kreditodajalcev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  438 

Morten Messerschmidt 
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v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organi zagotovijo, da se 

tveganja zaradi poslov listinjenja, vključno 

s tveganjem izgube dobrega imena, 

ovrednotijo in obravnavajo s primernimi 

politikami in postopki originatorjev, 

sponzorjev, SSPE in prvotnih 

kreditodajalcev. 

3. Pristojni organi zahtevajo, da se 

tveganja zaradi poslov listinjenja, vključno 

s tveganjem izgube dobrega imena, 

ovrednotijo in obravnavajo s primernimi 

politikami in postopki originatorjev, 

sponzorjev, SSPE in prvotnih 

kreditodajalcev. 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem se zagotovi, da je odgovornost za oceno in obravnavanje tveganj nedvomno na strani 

strank, udeleženih v listinjenju, pristojni organ pa je pooblaščen, da zagotovi, da to storijo. 

 

Predlog spremembe  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 16a 

 Makrobonitetni nadzor 

 Evropski odbor za sistemska tveganja 

zagotovi makrobonitetni nadzor za 

evropski trg listinjenja in sprejema ukrepe 

za prilagajanje razmeram na trgu, da se 

prepreči razvoj prenapihnjenih cen 

premoženja in zaprtje trgov. 

 Za prilagajanje razmeram na trgu 

Evropski odbor za sistemska tveganja 

pristojnim organom predlaga naslednje 

ukrepe: 

 – prilagajanje stopnje zadržanja 

tveganja iz člena 4 te uredbe, ob 

upoštevanju posebnosti tržnih segmentov 
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in veljavnih jamstev za listinjena sredstva; 

 – prilagajanje ravni spodnjega praga 

za listinjenja v členih 259, 260, 261, 263 

in 264 Uredbe (EU) št. 575/2013 o 

bonitetnih zahtevah za kreditne institucije 

in investicijska podjetja; 

 – prilagajanje stopnje finančnega 

vzvoda, količnika likvidnostnega kritja, 

neto stabilnih virov financiranja za 

kreditne institucije in investicijska 

podjetja, dejavna na trgu listinjenja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 16a 

 Pristojni organ za originatorja ali 

sponzorja je pristojen za zagotovitev 

potrdila, ki ga zahteva člen 14(2), da je 

listinjenje skladno z nekaterimi ali vsemi 

merili iz členov 8 in 9. Pri programu 

ABCP je pristojni organ za originatorja 

ali sponzorja pristojen za zagotovitev 

potrdila, ki ga zahteva člen 14(2), da je 

program ABCP skladen z nekaterimi ali 

vsemi merili iz člena 12. To potrdilo je 

pravno zavezujoče za vse nadzorne organe 

v Evropski uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Predlog spremembe  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v pravico držav 

članic, da določijo in naložijo kazenske 

sankcije v skladu s členom 19 te uredbe, 
države članice določijo predpise o 

ustreznih upravnih sankcijah in popravnih 

ukrepih, ki se uporabljajo v primerih, ko: 

1. Države članice določijo predpise o 

ustreznih upravnih sankcijah in popravnih 

ukrepih, ki se uporabljajo v primerih, ko: 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogi sprememb v naslednjih pododstavkih se uvede preizkus „malomarnosti ali 

opustitve“ iz sedanjega člena 407 uredbe o kapitalskih zahtevah, da se zagotovi razlikovanje 

med hudo malomarnostjo in namero na eni strani ter majhno malomarnostjo na drugi. 

 

Predlog spremembe  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) originator, sponzor ali prvotni (a) originator, sponzor ali prvotni 

kreditodajalec ni izpolnil zahtev iz člena 4 
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kreditodajalec ni izpolnil zahtev iz člena 4; zaradi svoje malomarnosti ali opustitve; 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogi sprememb v tem pododstavku se uvede preizkus „malomarnosti ali opustitve“ iz 

sedanjega člena 407 uredbe o kapitalskih zahtevah, da se zagotovi razlikovanje med hudo 

malomarnostjo in namero na eni strani ter majhno malomarnostjo na drugi. 

 

Predlog spremembe  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) originator, sponzor in SSPE niso 

izpolnili zahtev iz člena 5; 

(b) originator, sponzor in SSPE niso 

izpolnili zahtev iz člena 5 zaradi svoje 

malomarnosti ali opustitve; 

Or. en 

Obrazložitev 

S Predlogi sprememb v tem pododstavku se uvede preizkus „malomarnosti ali opustitve“ iz 

sedanjega člena 407 uredbe o kapitalskih zahtevah, da se zagotovi razlikovanje med hudo 

malomarnostjo in namero na eni strani ter majhno malomarnostjo na drugi. 

 

Predlog spremembe  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) originator, sponzor in SSPE niso 

izpolnili zahtev iz člena 5; 

(b) originator ali sponzor ni izpolnil 

zahtev iz člena 5; 

Or. en 
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Predlog spremembe  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) originator, sponzor in SSPE niso 

izpolnili zahtev iz člena 5; 

(b) originator ali sponzor ni izpolnil 

zahtev iz člena 5; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka c – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

originator, sponzor in SSPE niso izpolnili 

zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 do 

13 te uredbe. 

če je listinjenje označeno za STS, 
originator, sponzor ali SSPE pa ni izpolnil 

zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 do 

13 te uredbe zaradi svoje malomarnosti ali 

opustitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogi sprememb v tem pododstavku se uvede preizkus „malomarnosti ali opustitve“ iz 

sedanjega člena 407 uredbe o kapitalskih zahtevah, da se zagotovi razlikovanje med hudo 

malomarnostjo in namero na eni strani ter majhno malomarnostjo na drugi. 

 

Predlog spremembe  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka c – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

originator, sponzor in SSPE niso izpolnili 

zahtev iz členov 7 do 10 ali členov 11 do 

originator ali sponzor ni izpolnil zahtev iz 

členov 7 do 10 ali členov 11 do 13 te 
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13 te uredbe. uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka c – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 originator ali sponzor v nasprotju s 

členom 6 te uredbe za svoje listinjenje 

uporablja oznako STS, kadar to listinjenje 

ne izpolnjuje vseh zahtev iz členov od 7 do 

10 ali členov od 11 do 13 te uredbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka c – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 originator ali sponzor pošlje zavajajoče 

uradno obvestilo iz člena 14(1) te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka c – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice tudi zagotovijo učinkovito 

izvajanje upravnih sankcij in popravnih 

Države članice tudi zagotovijo učinkovito 

izvajanje upravnih sankcij in popravnih 
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ukrepov. ukrepov. Te upravne sankcije in/ali 

popravni ukrepi pa se ne nanašajo na 

SSPE ali kako drugače škodijo 

investitorjem ustreznega posla listinjenja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj nove uredbe je spodbujanje integracije finančnih trgov EU. To je mogoče doseči le s 

ponovno pridobitvijo zaupanja investitorjev. Če pa bodo kazni, predlagane v odstavku 2, 

naložene SSPE, jih bo treba plačati iz sredstev od poslov, v katere je SSPE vključen, 

posledica pa bo primanjkljaj v sredstvih, ki so na voljo investitorjem. To bi povzročilo 

latentno tveganje za investitorje, zaradi česar bi se lahko njihovo zaupanje ponovno 

zmanjšalo. 

 

Predlog spremembe  451 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ta pravila bi morala priznati 

dobro vero udeležencev na trgu s 

sorazmernim izvajanjem sankcij, ob 

upoštevanju vrste kršitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) najvišje upravne globe v višini 

najmanj 5 000 000 EUR oziroma v državi 

članici, katere valuta ni euro, ustrezne 

vrednosti v nacionalni valuti na [datum 

začetka veljavnosti te uredbe]; 

(e) najvišje upravne globe v višini 

najmanj 10 000 000 EUR oziroma v državi 

članici, katere valuta ni euro, ustrezne 

vrednosti v nacionalni valuti na [datum 

začetka veljavnosti te uredbe]; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) ali v primeru pravne osebe najvišje 

upravne globe iz točke (e) ali do 10 % 

celotnega letnega prometa pravne osebe 

glede na najnovejše računovodske izkaze, 

ki jih je odobrila uprava; kadar je pravna 

oseba nadrejena družba ali hčerinska 

družba nadrejene družbe, ki mora v skladu 

z Direktivo 2013/34/EU pripraviti 

konsolidirane računovodske izkaze, se 

upošteva skupni letni promet ali ustrezna 

oblika prihodka v skladu z zadevnimi 

računovodskimi zakonodajnimi akti glede 

na najnovejše konsolidirane računovodske 

izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ 

končne nadrejene družbe; 

(f) ali v primeru pravne osebe najvišje 

upravne globe iz točke (e) ali do 20 % 

celotnega letnega prometa pravne osebe 

glede na najnovejše računovodske izkaze, 

ki jih je odobrila uprava; kadar je pravna 

oseba nadrejena družba ali hčerinska 

družba nadrejene družbe, ki mora v skladu 

z Direktivo 2013/34/EU pripraviti 

konsolidirane računovodske izkaze, se 

upošteva skupni letni promet ali ustrezna 

oblika prihodka v skladu z zadevnimi 

računovodskimi zakonodajnimi akti glede 

na najnovejše konsolidirane računovodske 

izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ 

končne nadrejene družbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  454 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) najvišje upravne globe v višini vsaj 

dvakratnega zneska koristi, pridobljene s 

kršitvijo, kadar je korist mogoče opredeliti, 

četudi ta presega najvišji znesek iz točk (e) 

in (f). 

(g) najvišje upravne globe v višini vsaj 

trikratnega zneska koristi, pridobljene s 

kršitvijo, kadar je korist mogoče opredeliti, 

četudi ta presega najvišji znesek iz točk (e) 

in (f). 

Or. en 
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Predlog spremembe  455 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – točka (g a) (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) najnižje upravne globe v višini vsaj 

zneska koristi, pridobljene s kršitvijo, 

kadar je korist mogoče opredeliti, četudi 

ta presega najvišji znesek iz točk (e) in (f). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  456 

Thomas Mann 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. V primeru kršitve dobre vere: 

 (a) če se kršitev odpravi, bi se morala 

oznaka STS ohraniti v celotni življenjski 

dobi listinjenega instrumenta; 

 (b) če se oznaka STS ohrani in kršitev 

odpravi, ne sme priti do prisilne prodaje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  457 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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2. Pristojni organi pri določanju vrste 

in ravni upravnih sankcij ali popravnih 

ukrepov, naloženih v skladu s členom 17, 

upoštevajo vse relevantne okoliščine, po 

potrebi tudi: 

2. Pristojni organi pri določanju vrste 

in ravni upravnih sankcij ali popravnih 

ukrepov, naloženih v skladu s členom 17, 

upoštevajo vse relevantne okoliščine, tudi 

to, v kolikšni meri je kršitev namerna ali 

posledica stvarne napake, po potrebi pa 

tudi: 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi zapletenosti pravil je treba pri izvajanju sankcij paziti na sorazmernost. Do kršitve 

pravil lahko pride nenamerno ali zaradi stvarnih napak. 

 

Predlog spremembe  458 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  

 3. Sankcije se izvajajo sorazmerno, 

ob upoštevanju vrste kršitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V okviru skupnega odbora 

evropskih nadzornih organov se ustanovi 

poseben odbor za listinjenje, v katerem 

pristojni organi tesno sodelujejo pri 

opravljanju svojih dolžnosti v skladu s 

členi od 16 do 19 te uredbe. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar pristojni organ ugotovi, da je 

prišlo do kršitve te uredbe, ali ima razlog, 

da tako domneva, o svojih ugotovitvah 

dovolj podrobno obvesti pristojnega 

nadzornika originatorja, sponzorja, 

prvotnega kreditodajalca, SSPE ali 

investitorja. Zadevni pristojni organi tesno 

sodelujejo pri usklajevanju svojega 

nadzora in zagotavljajo doslednost 

odločitev. 

3. Kadar pristojni organ ugotovi, da je 

prišlo do kršitve te uredbe, ali ima razlog, 

da tako domneva, o svojih ugotovitvah 

dovolj podrobno obvesti pristojni organ 

originatorja, sponzorja, prvotnega 

kreditodajalca ali investitorja. Zadevni 

pristojni organi tesno sodelujejo pri 

usklajevanju svojega nadzora, da 

zagotovijo doslednost odločitev, pristojni 

organ, ki odkrije kršitev, pa mora obvestiti 

ESMA. 

Or. en 

Obrazložitev 

ESMA mora biti od začetka obveščen o vseh primerih čezmejnih kršitev. 

 

Predlog spremembe  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar se kršitev iz odstavka 3 

nanaša zlasti na napačno ali zavajajoče 

uradno obvestilo v skladu s členom 14(1) 

te uredbe, pristojni organ, ki ugotovi 

kršitev, o svojih ugotovitvah nemudoma 

uradno obvesti ESMA, EBA in EIOPA. 

4. Kadar se kršitev iz odstavka 3 

nanaša zlasti na napačno ali zavajajoče 

uradno obvestilo v skladu s členom 14(1) 

te uredbe, pristojni organ, ki ugotovi 

kršitev, o svojih ugotovitvah nemudoma 

uradno obvesti EBA in EIOPA. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Da se zagotovi skladnost s členom 21.3. 

 

Predlog spremembe  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Po prejetju informacij iz odstavka 3 

pristojni organ sprejme vse potrebne 

ukrepe za odpravo ugotovljene kršitve in o 

tem uradno obvesti druge zadevne pristojne 

organe, zlasti pri originatorju, sponzorju, 

SSPE in pristojne organe imetnika pozicije 

v listinjenju, ko je ta znan. V primeru 

nesoglasja med pristojnimi organi se 

zadeva lahko preda ESMA, uporabi pa se 

postopek iz člena 19 in, kadar je primerno, 

iz člena 20 Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

5. Po prejetju informacij iz odstavka 3 

pristojni organ sprejme vse potrebne 

ukrepe za odpravo ugotovljene kršitve in o 

tem uradno obvesti druge zadevne pristojne 

organe, zlasti pri originatorju, sponzorju, 

SSPE in pristojne organe imetnika pozicije 

v listinjenju, ko je ta znan. V primeru 

nesoglasja med pristojnimi organi se 

zadeva lahko preda ESMA, uporabi pa se 

postopek iz člena 19 in, kadar je primerno, 

iz člena 20 Uredbe (EU) št. 1095/2010, 

razen pri zadevah, v katerih je bilo že 

izdano zavezujoče potrdilo pristojnega 

organa iz odstavka 4 člena 16. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

AM\1101734SL.doc 101/111 PE587.508v01-00 

 SL 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Predlog spremembe  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Po prejetju informacij iz odstavka 3 

pristojni organ sprejme vse potrebne 

ukrepe za odpravo ugotovljene kršitve in o 

tem uradno obvesti druge zadevne pristojne 

organe, zlasti pri originatorju, sponzorju, 

SSPE in pristojne organe imetnika pozicije 

v listinjenju, ko je ta znan. V primeru 

nesoglasja med pristojnimi organi se 

zadeva lahko preda ESMA, uporabi pa se 

postopek iz člena 19 in, kadar je primerno, 

iz člena 20 Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

5. Po prejetju informacij iz odstavka 3 

pristojni organ sprejme vse potrebne 

ukrepe za odpravo ugotovljene kršitve in o 

tem uradno obvesti druge zadevne pristojne 

organe, zlasti pri originatorju, sponzorju in 

pristojne organe imetnika pozicije v 

listinjenju, ko je ta znan. V primeru 

nesoglasja med pristojnimi organi se 

uporabi postopek iz člena 19 in, kadar je 

primerno, iz člena 20 Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da se zagotovi skladnost s členom 21(3). 

 

Predlog spremembe  464 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1DIREKTIVA 2009/65/ES 

Člen 50a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 50a Direktive 2009/65/ES se 

razveljavi. 

Člen 50a Direktive 2009/65/ES se 

nadomesti z naslednjim: 

 „Družbe za upravljanje KNPVP ali 

KNPVP z notranjim upraviteljem delujejo 

v najboljšem interesu investitorjev v 

zadevni KNPVP in po potrebi sprejmejo 
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popravne ukrepe, kadar po domnevni 

izpostavljenosti iz naslova listinjenja 

ugotovijo, da listinjenje ne izpolnjuje 

zahtev iz uredbe .../... Evropskega 

parlamenta in Sveta [uredba STS], zlasti 

da pri določitvi in razkritju zadržanega 

deleža niso bile izpolnjene zahteve iz te 

uredbe.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 1060/2009 

  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V uvodnih izjavah 22 in 41, v 

členu 8c in v točki 1 Priloge II se besedna 

zveza „strukturirani finančni instrument“ 

v ustreznem številu in sklonu nadomesti z 

besedno zvezo „instrument listinjenja“ v 

ustreznem številu in sklonu. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 – točka 2  
Uredba (ES) št. 1060/2009 

  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V uvodnih izjavah 34 in 40, v 

členih 8(4), 8c, 10(3) in 39(4) ter v 5. 

odstavku točke 2 oddelka A Priloge I, v 

točki 5 oddelka B Priloge I, v Prilogi II (v 

naslovu in v točki 2), v točkah 8, 24 in 45 

 črtano 
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dela I Priloge III in v točki 8 dela III 

Priloge III se besedna zveza 

„strukturirani finančni instrument“ v 

ustreznem številu in sklonu nadomesti z 

besedno zvezo „instrument listinjenja“ v 

ustreznem številu in sklonu. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  467 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 

Direktiva 2011/61/EU 

Člen 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 17 Direktive 2011/61/EU se 

razveljavi. 

Člen 17 Direktive 2011/61/EU se 

nadomesti z naslednjim: 

 „UAIS delujejo v najboljšem interesu 

investitorjev v zadevni UAIS in po potrebi 

sprejmejo popravne ukrepe, kadar po 

domnevni izpostavljenosti iz naslova 

listinjenja ugotovijo, da listinjenje ne 

izpolnjuje zahtev iz uredbe [STS], zlasti da 

pri določitvi in razkritju zadržanega 

deleža niso bile izpolnjene zahteve iz 

uredbe [STS].“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  468 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba 648/2012/EU 

Člen 2 – točka 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(30) ,krita obveznica‘ pomeni 

obveznico, ki izpolnjuje zahteve iz člena 

129 Uredbe (EU) št. 575/2013.“ 

(30) ,krita obveznica‘ pomeni 

obveznico, ki izpolnjuje zahteve iz člena 

52(4) Direktive 2009/65/ES.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V zvezi z neporavnanimi 

pozicijami v listinjenju na dan [datum 

začetka veljavnosti te uredbe] lahko 

originatorji, sponzorji in SSPE oznako 

„enostavno, pregledno in standardizirano“ 

ali oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, uporabljajo samo, če 

so izpolnjene zahteve iz člena 6 te uredbe. 

2. V zvezi z neporavnanimi 

pozicijami v listinjenju na dan [datum 

začetka veljavnosti te uredbe] lahko 

originatorji in sponzorji oznako 

„enostavno, pregledno in standardizirano“ 

ali oznako, ki se neposredno ali posredno 

sklicuje na te izraze, uporabljajo samo, če 

so izpolnjene zahteve iz člena 6 te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V zvezi z listinjenji, katerih 

vrednostni papirji so bili izdani 1. januarja 

2011 ali pozneje, in za instrumente 

listinjenja, izdane pred tem datumom, če so 

bile po 31. decembru 2014 dodane nove 

osnovne izpostavljenosti ali so bile 

izpostavljenosti zamenjane, se uporablja 

člen 3 te uredbe. 

3. V zvezi z različnimi vrstami 

investicij v listinjenjih, kot so nakup, 

prodaja ali imetništvo po … [datum 

začetka veljavnosti te uredbe], katerih 

vrednostni papirji so bili izdani 1. januarja 

2011 ali pozneje, in za instrumente 

listinjenja, izdane pred tem datumom, če so 

bile po 31. decembru 2014 dodane nove 

osnovne izpostavljenosti ali so bile 

izpostavljenosti zamenjane, se uporablja 

člen 3 te uredbe. 
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Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu spremembe je uvedena možnost, da se prepreči „hitra prodaja pod ceno“, ki bi 

destabilizirala trg. 

 

Predlog spremembe  471 

Morten Messerschmidt 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V zvezi z listinjenji, katerih 

vrednostni papirji so bili izdani 1. januarja 

2011 ali pozneje, in za instrumente 

listinjenja, izdane pred tem datumom, če so 

bile po 31. decembru 2014 dodane nove 

osnovne izpostavljenosti ali so bile 

izpostavljenosti zamenjane, se uporablja 

člen 3 te uredbe. 

3. V zvezi z investicijami po … 

[datum začetka veljavnosti te uredbe] v 

listinjenjih, katerih vrednostni papirji so 

bili izdani 1. januarja 2011 ali pozneje, in 

za instrumente listinjenja, izdane pred tem 

datumom, če so bile po 31. decembru 2014 

dodane nove osnovne izpostavljenosti ali 

so bile izpostavljenosti zamenjane, se 

uporablja člen 3 te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  472 

Brian Hayes 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V zvezi z listinjenji, katerih 

vrednostni papirji so bili izdani 1. januarja 

2011 ali pozneje, in za instrumente 

listinjenja, izdane pred tem datumom, če so 

bile po 31. decembru 2014 dodane nove 

osnovne izpostavljenosti ali so bile 

izpostavljenosti zamenjane, se uporablja 

člen 3 te uredbe. 

3. V zvezi z listinjenji, ki izpolnjujejo 

merila za STS in katerih vrednostni papirji 

so bili izdani 1. januarja 2011 ali pozneje, 

in za instrumente listinjenja, izdane pred 

tem datumom, če so bile po 31. decembru 

2014 dodane nove osnovne izpostavljenosti 

ali so bile izpostavljenosti zamenjane, se 

uporablja člen 3 te uredbe. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Do začetka uporabe regulativnih 

tehničnih standardov, ki jih bo sprejela 

Komisija v skladu s členom 5(3) te uredbe, 

originatorji, sponzorji in SSPE za namen 

izpolnjevanja obveznosti iz točk (a) in (e) 

člena 5(1) te uredbe informacije, navedene 

v prilogah I do VIII k Delegirani uredbi 

Komisije (EU) št. 2015/3, objavijo na 

spletni strani iz člena 5(2). 

6. Do začetka uporabe regulativnih 

tehničnih standardov, ki jih bo sprejela 

Komisija v skladu s členom 5(3) te uredbe, 

originatorji in sponzorji za namen 

izpolnjevanja obveznosti iz točk (a) in (e) 

člena 5(1) te uredbe informacije, navedene 

v prilogah I do VIII k Delegirani uredbi 

Komisije (EU) št. 2015/3, objavijo na 

spletni strani iz člena 5(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EBA v tesnem sodelovanju z 

EIOPA in ESMA do [dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] in nato vsaka tri leta 

objavi poročilo o izvajanju zahtev za 

enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje, kakor je določeno v členih 6 do 

14 te uredbe. 

1. EBA v tesnem sodelovanju z 

EIOPA in ESMA do [18 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaki 

dve leti objavi poročilo o izvajanju zahtev 

za enostavno, pregledno in standardizirano 

listinjenje, kakor je določeno v členih 6 do 

14 te uredbe. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  475 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. ESMA v tesnem sodelovanju z 

EBA in EIOPA do [tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] objavi poročilo o 

delovanju zahtev glede preglednosti iz 

člena 5 te uredbe in o stopnji preglednosti 

trga listinjenja v Uniji. 

3. ESMA v tesnem sodelovanju z 

EBA in EIOPA do … [dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] objavi poročilo o 

delovanju zahtev glede preglednosti iz 

člena 5 te uredbe in o stopnji preglednosti 

trga listinjenja v Uniji. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  476 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a.  ESMA do … [dve leti po začetku 

veljavnosti te uredbe] v tesnem 

sodelovanju z EBA in EIOPA objavi 

poročilo o izvedljivosti regulativnega 

okvira, ki dopolnjuje novi okvir za 

listinjenje, določen v tej uredbi, o 

vzpostavitvi sistema bank z omejenimi 

licencami, ki opravljajo funkcije SSPE in 

imajo izključno pravico do nakupa 

izpostavljenosti od originatorjev in 

prodaje terjatev, podprte s kupljenimi 

izpostavljenostmi do vlagateljev. V 

poročilu se podrobno preučijo prednosti 

in slabosti z vidika javne politike in 

realnega sektorja v zvezi z jasno 

določenimi subjekti, ki so pod posebnim 

nadzorom in insolvenčno ureditvijo, ki 

zajema bistvene dejavnosti posredništva 

med originatorji in investitorji, v 

primerjavi s sedaj zelo heterogenimi 

razmerami. 

Or. en 
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Predlog spremembe  477 

Esther de Lange 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a.  EBA do … [šest mesecev po 

datumu začetka veljavnosti te uredbe] v 

tesnem sodelovanju z ESMA in EIOPA 

objavi poročilo o vzpostavitvi okvira za 

enostavno, pregledno in standardizirano 

sintetično listinjenje, omejeno na 

listinjenje bilanc, ki vključuje predloge za 

primerne kapitalske zahteve tega 

listinjenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Poročilo vsebuje podrobno analizo 

učinka listinjenja STS na realno 

gospodarstvo in zlasti na dostopnost 

kreditov za mala in srednja podjetja, pri 

čemer upošteva tudi morebitna tveganja 

za stabilnost finančnega trga ter spremlja 

tako zbirne kot tudi razčlenjene podatke. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  479 

Paul Tang 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Evropski organ za sistemska 

tveganja predloži letno poročilo o stanju 

na trgu listinjenja z makrobonitetnega 

vidika in spodbuja predloge v skladu s 

členom 16a (novo) te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  480 

Esther de Lange 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b.  Komisija do … [12 mesecev po 

datumu začetka veljavnosti te uredbe] na 

podlagi poročila EBA iz odstavka 4 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 

poročilo o vzpostavitvi okvira za predloge 

enostavnega, preglednega in 

standardiziranega sintetičnega listinjenja, 

omejenega na listinjenje bilanc, ki 

vključuje predloge za primerne kapitalske 

zahteve tega listinjenja ter po potrebi 

zakonodajne predloge. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [štiri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

 Komisija do … [tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 



 

PE587.508v01-00 110/111 AM\1101734SL.doc 

SL 

priloži zakonodajni predlog. priloži zakonodajni predlog. 

 Poročilo upošteva mednarodni razvoj na 

področju listinjenja, zlasti pobude za 

enostavna, pregledna in primerljiva 

listinjenja, ter vključuje oceno, ali bi bilo 

mogoče na področju listinjenj STS za 

originatorje, sponzorje in SSPE iz tretjih 

držav uvesti režim enakovrednosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  482 

Sander Loones 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [štiri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

priloži zakonodajni predlog. 

 Komisija do … [tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

priloži zakonodajni predlog. 

 Poročilo upošteva mednarodni razvoj na 

področju listinjenja ter vključuje oceno, 

ali bi bilo mogoče na področju listinjenj 

STS za originatorje, sponzorje in SSPE iz 

tretjih držav uvesti režim enakovrednosti. 

Or. en 

Predlog spremembe  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [štiri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

priloži zakonodajni predlog. 

Komisija do … [tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe] Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju te uredbe, ki mu po potrebi 

priloži zakonodajni predlog. 



 

AM\1101734SL.doc 111/111 PE587.508v01-00 

 SL 

Or. it 

 


