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Pozměňovací návrh 25
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

V současné době hluboké krize nejsou snahy o deregulaci prvků finančního sektoru tím, co je 
zapotřebí. Neměli bychom se zříkat pokroku dosaženého v oblasti regulace a kontroly kapitálu 
po poslední recesi. Usnadnění takzvaných syntetických sekuritizací není to, co Evropa k 
překonání této krize potřebuje. Ty sloužily k odůvodnění prodeje hypotečních úvěrů na 
rodinné domy.

Pozměňovací návrh 26
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Před finanční krizí se některé 
sekuritizační činnosti řídily tzv. modelem 
„originate to distribute“. V tomto modelu 
byla pro sekuritizaci vybírána méně 
kvalitní aktiva na úkor investorů, kteří 
nakonec podstupovali větší riziko, než 
které byli možná ochotni podstoupit 
původně. Požadavek na ověřování 
standardů pro poskytování úvěrů 
používaných při tvorbě sekuritizovaných 
aktiv byl zaveden, aby se těmto praktikám 
do budoucna zabránilo. U sekuritizací 
nevýkonných expozic by však toto 
ověřování standardů pro poskytování úvěrů 
mělo zohlednit zvláštní okolnosti včetně 
nákupu těchto problematických aktiv 
a typu sekuritizace. Je proto nezbytné 

(7) Před finanční krizí z roku 2008 se 
některé sekuritizační činnosti řídily 
tzv. modelem „originate to distribute“. 
V tomto modelu byla pro sekuritizaci 
vybírána méně kvalitní aktiva na úkor 
investorů, kteří nakonec podstupovali větší 
riziko, než které byli možná ochotni 
podstoupit původně. Požadavek na 
ověřování standardů pro poskytování úvěrů 
používaných při tvorbě sekuritizovaných 
aktiv byl zaveden, aby se těmto praktikám 
do budoucna zabránilo. U sekuritizací 
nevýkonných expozic by však toto 
ověřování standardů pro poskytování úvěrů 
mělo zohlednit zvláštní okolnosti včetně 
nákupu těchto problematických aktiv 
a typu sekuritizace. Je proto nezbytné 
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změnit ověřování standardů pro 
poskytování úvěrů tak, aby investor mohl 
provést hloubkovou prověrku ohledně 
kvality a výkonnosti problematických 
aktiv, která mu umožní učinit rozumné 
a informované investiční rozhodnutí.

změnit ověřování standardů pro 
poskytování úvěrů tak, aby investor mohl 
provést hloubkovou prověrku ohledně 
kvality a výkonnosti problematických 
aktiv, která mu umožní učinit rozumné 
a informované investiční rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je třeba sladit podíly původců, 
sponzorů, původních věřitelů, kteří se 
podílejí na sekuritizaci. Vzhledem k tomu, 
že požadavek na ponechání si rizika podle 
tohoto nařízení, který se vztahuje na 
všechny druhy sekuritizací, dosahuje 
sladění těchto podílů, měl by si původce, 
sponzor nebo původní věřitel sekuritizace 
v této sekuritizaci nepřetržitě ponechávat 
podstatný čistý ekonomický podíl ve výši 
nejméně 5 % pro všechny druhy 
sekuritizací, včetně rozvahových 
syntetických sekuritizací.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s kritérii normalizace uvedenými ve zprávě EBA o STS rámci pro syntetickou 
sekuritizaci (EBA/OP/2020/07) původce nebo původní věřitel, který se účastní rozvahové 
syntetické sekuritizace, „by měl splňovat požadavek na ponechání si rizika ve smyslu článku 6 
nařízení o sekuritizaci“.

Pozměňovací návrh 28
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) U některých typů transakcí se 
často vyskytuje syntetické nadměrné 
rozpětí, které představuje užitečný 
mechanismus jak pro investory, tak pro 
původce, neboť prvním z nich umožňuje 
snížit náklady na zajištění úvěrového 
rizika a druhým omezit expozici vůči 
riziku. V tomto ohledu má syntetické 
nadměrné rozpětí zásadní význam pro 
určité třídy aktiv v oblasti maloobchodu, 
jako jsou například malé a střední 
podniky (MSP) a spotřebitelské úvěry, 
které vykazují vyšší výnosy i vyšší úvěrové 
ztráty než jiné třídy aktiv, a u nichž 
sekuritizované expozice vytvářejí 
nadměrné rozpětí za účelem pokrytí těchto 
ztrát. Pokud je však výše syntetického 
nadměrného rozpětí podřízeného pozici 
investora příliš vysoká, je možné, že 
investor podle žádného realistického 
scénáře neutrpí na sekuritizovaných 
pozicích žádné ztráty, takže k žádnému 
účinnému převodu rizik nedojde. Pro 
účely zmírnění obav v oblasti dohledu 
a další standardizace tohoto 
strukturálního prvku je důležité stanovit 
přísná kritéria pro rozvahové syntetické 
STS sekuritizace a zajistit úplné 
zveřejnění informací o použití 
syntetického nadměrného rozpětí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Syntetická sekuritizace je jedním z faktorů, které vedou k urychlení a zintenzivnění finančních 
krizí, a právě k tomu také došlo během poslední finanční krize. Zjednodušení těchto transakcí 
by mělo za následek vyšší finanční systémové riziko, což by oslabilo by finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly určit 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
požadavky, které musí rozvahová 
syntetická sekuritizace splňovat, aby měla 
nárok na označení STS. Tento příslušný 
orgán by mohl být stejný jako orgán určený 
pro dohled nad tím, jak původci, sponzoři 
a sekuritizační jednotky dodržují 
požadavky, které musí splňovat tradiční 
sekuritizace, aby získaly označení STS. 
Stejně jako v případě tradičních 
sekuritizací by se tento příslušný orgán 
mohl lišit od příslušného orgánu 
odpovědného za dohled nad tím, jak 
původci, původní věřitelé, sekuritizační 
jednotky, sponzoři a investoři dodržují 
obezřetnostní požadavky podle článků 5 až 
9 nařízení (EU) 2017/2402, přičemž tímto 
dohledem byly vzhledem k 
obezřetnostnímu rozměru těchto 
požadavků výslovně pověřeny příslušné 
orgány odpovědné za obezřetnostní dohled 
nad příslušnými finančními institucemi.

(21) Členské státy by měly určit 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
požadavky, které musí rozvahová 
syntetická sekuritizace splňovat, aby měla 
nárok na označení STS. Tento příslušný 
orgán by mohl být stejný jako orgán určený 
pro dohled nad tím, jak původci, sponzoři 
a sekuritizační jednotky dodržují 
požadavky, které musí splňovat tradiční 
sekuritizace, aby získaly označení STS. 
Stejně jako v případě tradičních 
sekuritizací by se tento příslušný orgán 
mohl lišit od příslušného orgánu 
odpovědného za dohled nad tím, jak 
původci, původní věřitelé, sekuritizační 
jednotky, sponzoři a investoři dodržují 
požadavky podle článků 5 až 9 nařízení 
(EU) 2017/2402.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V době přípravy prvního návrhu 
nařízení (EU) 2017/2402 byly postupy 
podávání zpráv pro účely udržitelnosti a 
shromažďování údajů mnohem méně 
rozvinuté než dnes. Jen velmi málo 
právních předpisů na úrovni Unie také 
mohlo sloužit jako srovnávací podklad. 
Ustanovení čl. 22 odst. 4 uvedeného 
nařízení proto obsahuje pouze obecný 
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požadavek na zveřejňování informací o 
„environmentální výkonnosti“ v rámci 
požadavků na transparentnost u STS 
sekuritizací, které nejsou obchodními 
cennými papíry zajištěnými aktivy, pokud 
jsou tyto informace vůbec k dispozici. 
Tato situace se dramaticky změnila, a to 
díky rychlému pokroku v oblasti podávání 
zpráv o udržitelnosti, normalizace, 
dostupnosti údajů, hodnocení 
udržitelnosti atd. v soukromém sektoru. 
Unie od té doby přijala nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/208813a a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/85213b 
(nařízení o taxonomii). Rozšířila rovněž 
rozsah uvádění nefinančních informací ze 
strany nefinančních podniků a v současné 
době provádí přezkum směrnice o uvádění 
nefinančních informací s cílem zlepšit 
dostupnost údajů souvisejících s 
udržitelností, z nichž mohou účastníci 
finančního trhu čerpat. Požadavky na 
transparentnost související se životním 
prostředím a udržitelností pro tradiční 
STS sekuritizace a rozvahové syntetické 
STS sekuritizace by měly tento vývoj 
odrážet.
_________________
13a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 
2019 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze 
dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování 
informací (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 
1).
13b Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2020/2013 ze dne čtvrtek 
18. června 2020 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení 
(EU) č. 2019/2088 (Text s významem pro 
EHP) (Úř. věst. L 198, 27.6.2013, s. 13).

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Požadavky na transparentnost pro 
tradiční STS sekuritizace a STS rozvahové 
syntetické sekuritizace by měly zahrnovat 
informace týkající se udržitelnosti aktiv, 
jež slouží jako podklad sekuritizované 
expozice, zejména informace o 
nepříznivých dopadech na faktor 
udržitelnosti. Původce, sponzor a 
případně sekuritizační jednotka této 
sekuritizace by měly potřebné informace 
poskytovat v podobě specifikací 
základních nepříznivých dopadů, jejichž 
přesná forma a obsah by měly odrážet 
regulační technické normy vypracované v 
souladu s mandátem, který evropským 
orgánům dohledu uděluje nařízení (EU) 
2019/2088, nebo z těchto norem vycházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří alespoň 90 % hodnoty 

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří nejméně 90 % nominální 
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seskupení v době vzniku; hodnoty seskupení v době vzniku a k 
jakémukoli pozdějšímu datu, kdy jsou 
aktiva přidána do podkladového 
seskupení nebo z něj vyřazena z důvodu 
doplnění seskupení nebo restrukturalizace 
sekuritizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří alespoň 90 % hodnoty 
seskupení v době vzniku;

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří alespoň 90 % hodnoty 
seskupení v době, kdy byla sekuritizace 
vydána;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
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odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří alespoň 90 % hodnoty 
seskupení v době vzniku;

odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
nominální hodnota tvoří alespoň 90 % 
nominální hodnoty seskupení v době 
vzniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) „syntetickým nadměrným 
rozpětím“ se rozumí částka, kterou se 
původce v transakční dokumentaci 
zavázal pokrýt ztráty referenčního 
portfolia, ke kterým může dojít během 
doby trvání transakce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Syntetická sekuritizace je jedním z faktorů, které vedou k urychlení a zintenzivnění finančních 
krizí, a právě k tomu také došlo během poslední finanční krize. Zjednodušení těchto transakcí 
by mělo za následek vyšší finanční systémové riziko, což by oslabilo by finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) „syntetickým nadměrným 
rozpětím“ se rozumí částka, kterou se 
původce v transakční dokumentaci 

28) „syntetickým nadměrným 
rozpětím“ se rozumí částka, kterou je podle 
dokumentace syntetické sekuritizace 
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zavázal pokrýt ztráty referenčního 
portfolia, ke kterým může dojít během 
doby trvání transakce.

původce smluvně vázán pokrýt ztráty 
sekuritizované expozice, ke kterým může 
dojít během doby trvání transakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 2 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a) „faktory udržitelnosti“ se rozumí 
faktory udržitelnosti ve smyslu čl. 2 bodu 
24) nařízení (EU) 2019/2088;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) v článku 4 se písm. a) nahrazuje 
tímto:

a) je uvedena na seznamu vysoce 
rizikových a nespolupracujících jurisdikcí 
vypracovaném FATF nebo

„a) je uvedena na seznamu vysoce 
rizikových třetích zemí, jejichž režimy boje 
proti praní peněz a financování terorismu 
vykazují strategické nedostatky ve smyslu 
článku 9 směrnice (EU) 2015/849*;
________________________
* Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 
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2015 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování 
terorismu, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 
o zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES 
a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. 
L 141, 5.6.2015, s. 73).“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=celex:32017R2402)

Pozměňovací návrh 39
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) v článku 4 se vkládá nové písmeno 
aa), které zní:
„aa) je uvedena v příloze I nebo v příloze 
II unijního seznamu jurisdikcí 
nespolupracujících jurisdikcí v daňové 
oblasti;“

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Původní znění Pozměňovací návrh
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(1c) v článku 4 se písmeno b) se 
nahrazuje tímto:

b) nepodepsala s žádným členským státem 
dohodu za účelem zajištění toho, aby plně 
splňovala standardy podle článku 26 
vzorové úmluvy Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
o daních z příjmu a majetku nebo podle 
vzorové úmluvy OECD o výměně 
informací o daňových záležitostech a aby 
zajišťovala účinnou výměnu informací 
o daňových záležitostech, včetně 
jakýchkoli mnohostranných daňových 
dohod.

nepodepsala se všemi členskými státy 
dohodu za účelem zajištění toho, aby plně 
splňovala standardy podle článku 26 
vzorové úmluvy Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
o daních z příjmu a majetku nebo podle 
vzorové úmluvy OECD o výměně 
informací o daňových záležitostech a aby 
zajišťovala účinnou výměnu informací 
o daňových záležitostech, včetně 
jakýchkoli mnohostranných daňových 
dohod.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

1. Původce, sponzor nebo původní věřitel 
sekuritizace si v této sekuritizaci 
nepřetržitě ponechává podstatný čistý 
ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %. 
Tento podíl se měří při vzniku a stanoví se 
podle nominální hodnoty podrozvahových 
položek. Pokud se původce, sponzor nebo 
původní věřitel mezi sebou nedohodli, kdo 
si podstatný čistý ekonomický podíl 
ponechá, ponechá si podstatný čistý 
ekonomický podíl původce. Požadavky na 
ponechání si rizika nesmějí být pro žádnou 
sekuritizaci uplatňovány vícenásobně. 
Podstatný čistý ekonomický podíl nesmí 

„1. Původce, sponzor nebo původní věřitel 
sekuritizace si v této sekuritizaci 
nepřetržitě ponechává podstatný čistý 
ekonomický podíl ve výši nejméně 25 %. 
Tento podíl se měří při vzniku a stanoví se 
podle nominální hodnoty podrozvahových 
položek. Pokud se původce, sponzor nebo 
původní věřitel mezi sebou nedohodli, kdo 
si podstatný čistý ekonomický podíl 
ponechá, ponechá si podstatný čistý 
ekonomický podíl původce. Požadavky na 
ponechání si rizika nesmějí být pro žádnou 
sekuritizaci uplatňovány vícenásobně. 
Podstatný čistý ekonomický podíl nesmí 



PE658.992v01-00 14/42 AM\1215733CS.docx

CS

být rozdělen mezi různé druhy subjektů 
ponechávajících si riziko ani být 
předmětem jakéhokoli snižování 
úvěrového rizika nebo zajištění.

být rozdělen mezi různé druhy subjektů 
ponechávajících si riziko ani být 
předmětem jakéhokoli snižování 
úvěrového rizika nebo zajištění.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Pozměňovací návrh 42
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě sekuritizací nevýkonných 
expozic může být požadavek tohoto 
odstavce splněn i obsluhovatelem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě sekuritizací nevýkonných 
expozic může být požadavek tohoto 
odstavce splněn i obsluhovatelem.

V případě sekuritizací nevýkonných 
expozic může být požadavek tohoto 
odstavce splněn i obsluhovatelem. 
Obsluhovatel sekuritizace nevýkonných 
expozic splňuje požadavky stanovené v čl. 
21 odst. 8.

Or. en
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Odůvodnění

Úloha obsluhovatele je v sekuritizacích nevýkonných expozic klíčová pro úspěch transakce, 
jak potvrzuje nové ustanovení, podle něhož by obsluhovatel mohl plnit požadavek na 
zachování expozice. Obsluhovatel sekuritizace nevýkonných expozic proto musí splňovat 
alespoň minimální požadavky stanovené pro obsluhovatele STS sekuritizace, aby se zabránilo 
jakékoli regulatorní arbitráži.

Pozměňovací návrh 44
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě sekuritizací nevýkonných 
expozic může být požadavek tohoto 
odstavce splněn i obsluhovatelem.

V případě sekuritizací nevýkonných 
expozic může být požadavek tohoto 
odstavce splněn i obsluhovatelem, který 
každodenně spravuje seskupení 
pohledávek nabytých za úplatu nebo 
podkladových úvěrových expozic.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce může 
být procentní podíl ponechání si rizika 
snížen na 10 %, pokud si původce 
podkladových expozic ponechal všechny 
tyto expozice ve své rozvaze na více než 
polovinu jejich původní splatnosti. Pokud 
je minimální retenční období v rozvaze 
(MRBS) původce těchto expozic kratší než 
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polovina jejich původní splatnosti, bude 
požadavek na ponechání si rizika úměrný 
tomuto období a vypočítá se následujícím 
způsobem: procentní podíl ponechání si 
rizika = 25 % – 2 * MRBS * 15 %

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odst. 3 písm. b) až e) 
nesmí být pro účely těchto bodů v případě 
sekuritizací nevýkonných expozic 
ponechaný podstatný čistý ekonomický 
podíl nižší než 5 % čisté hodnoty 
sekuritizovaných expozic, které jsou dle 
čl. 47a odst. 3 nařízení č. 575/2013 
nevýkonnými expozicemi.

3a. Odchylně od odst. 3 písm. b) až e) 
nesmí být pro účely těchto bodů v případě 
sekuritizací nevýkonných expozic 
ponechaný podstatný čistý ekonomický 
podíl nižší než 25 % čisté hodnoty 
sekuritizovaných expozic, které jsou dle 
čl. 47a odst. 3 nařízení č. 575/2013 
nevýkonnými expozicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Paul Tang

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek stanovený tímto odstavcem 
neplatí pro podkladové expozice, které jsou 
nevýkonnými expozicemi podle 
čl. 47a odst. 3 nařízení č. 575/2013 v době, 
kdy je původce zakoupil od relevantní třetí 

Požadavek stanovený tímto odstavcem 
neplatí pro podkladové expozice, které jsou 
nevýkonnými expozicemi podle 
čl. 47a odst. 3 nařízení č. 575/2013 v době, 
kdy je původce zakoupil od relevantní třetí 
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strany. strany, pokud od původce nelze rozumně 
očekávat, že potvrdí, že tento požadavek 
byl splněn.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9a
Oznamování sekuritizací nevýkonných 
expozic
Původci a sponzoři informují příslušné 
orgány o vydávání sekuritizací 
nevýkonných expozic v souladu s 
požadavky na transparentnost pro 
původce, sponzory a sekuritizační 
jednotky podle čl. 7 odst. 1.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit veškerým zbytečným požadavkům na 
oznamování v souvislosti se sekuritizacemi nevýkonných expozic, neboť kromě požadavků 
stanovených v pokynech EBA o převodu významného rizika (SRT) u sekuritizačních transakcí 
už článek 7 tohoto nařízení ukládá původci, sponzorovi či sekuritizační jednotce povinnost 
zpřístupnit např. informace o riziku ponechaném v souladu s článkem 6 držitelům 
sekuritizované pozice, příslušným orgánům a na požádání i potenciálním investorům.

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
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Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 20 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) v čl. 20 odst. 8 se doplňuje nový 
pododstavec 2a, který zní:
„Pokud jsou podkladové expozice 
hypotékami, poměr nesplacené jistiny k 
aktuální hodnotě nemovitostí nesmí v 
době sekuritizace přesáhnout 75 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 22 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

5b) v článku 22 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Původce a sponzor musí potenciálním 
investorům před stanovením ceny 
zpřístupnit údaje o statické a dynamické 
historické výkonnosti v oblasti selhání 
a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 
a selhání, u expozic zásadně podobných 
těm, které byly sekuritizovány, a zdroje 
těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. 
Tyto údaje musí pokrýt dobu nejméně pěti 
let.

„1. Původce a sponzor musí potenciálním 
investorům před stanovením ceny 
zpřístupnit údaje o statické a dynamické 
historické výkonnosti v oblasti selhání 
a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 
a selhání, u expozic zásadně podobných 
těm, které byly sekuritizovány, a zdroje 
těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. 
Tyto údaje musí pokrýt dobu nejméně 
patnácti let.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=CS)

Pozměňovací návrh 51
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 22 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

5c) v článku 22 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. V případě sekuritizace, jejímiž 
podkladovými expozicemi jsou půjčky na 
obytné nemovitosti nebo půjčky či 
leasingy na automobily, zveřejní původce 
v rámci informací zpřístupňovaných podle 
čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) 
dostupné informace o environmentální 
výkonnosti aktiv, která jsou danými 
půjčkami na obytné nemovitosti nebo 
půjčkami či leasingy na automobily 
financována.

„4. V rámci informací zpřístupňovaných 
podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce 
písm. a) zveřejní původce dostupné 
informace týkající se nepříznivých dopadů 
aktiv financovaných podkladovými 
expozicemi na faktory udržitelnosti ve 
specifikacích základních nepříznivých 
dopadů.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=CS)

Pozměňovací návrh 52
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d) v článku 22 se doplňuje nový 
odstavec 5a, který zní:
„5a. Do 31. března 2021 vypracují 
evropské orgány dohledu prostřednictvím 
společného výboru návrhy regulačních 
technických norem v souladu s články 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) 
č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 
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týkajících se obsahu, metodologií a 
struktury informací uvedených v odstavci 
4 tohoto článku, pokud jde o ukazatele 
udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým 
dopadům na klima a dalším nepříznivým 
dopadům na životní prostředí, stejně jako 
nepříznivým dopadům v oblasti sociálních 
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv a boje proti korupci a 
úplatkářství. Tyto návrhy regulačních 
technických norem případně odrážejí 
regulační technické normy vypracované v 
souladu s mandátem, který evropským 
orgánům dohledu uděluje nařízení (EU) 
2019/2088, zejména články 2a, čl. 4 odst. 
6 a 7, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 
2 a čl. 11 odst. 4, nebo z nich vycházejí.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s 
články10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) 
č. 1095/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 b – pododstavec 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ke dni svého zařazení do 
sekuritizovaného portfolia splňuje každá 
podkladová expozice kritéria způsobilosti 
a všechny podmínky jiné než výskyt 
úvěrové události podle článku 26e za 
účelem platby ze zajištění úvěrového 
rizika;

c) každá podkladová expozice splňuje 
kritéria způsobilosti a všechny podmínky 
jiné než výskyt úvěrové události podle 
článku 26e za účelem platby ze zajištění 
úvěrového rizika;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 b – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Pokud jsou podkladové expozice 
hypotékami, poměr nesplacené jistiny k 
aktuální hodnotě nemovitostí nesmí v 
době sekuritizace přesáhnout 75 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 b – odst. 12 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) expozice, které jsou součástí 
rozběhových („ramp-up“) portfolií, jejichž 
cílem je podpora nových úvěrů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 c – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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V transakcích s jiným než postupným 
splácením musí být stanoveny rozhodné 
události pro výkonnost podkladových 
expozic, kterými se změní splácení na 
postupné podle seniority. Tyto rozhodné 
události související s výkonností musí 
zahrnovat zhoršení úvěrové kvality 
podkladových expozic pod předem 
stanovenou prahovou hodnotu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 c – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V transakcích s jiným než postupným 
splácením musí být stanoveny rozhodné 
události pro výkonnost podkladových 
expozic, kterými se změní splácení na 
postupné podle seniority. Tyto rozhodné 
události související s výkonností musí 
zahrnovat zhoršení úvěrové kvality 
podkladových expozic pod předem 
stanovenou prahovou hodnotu.

V transakcích s jiným než postupným 
splácením musí být stanoveny rozhodné 
události, kterými se změní splácení na 
postupné podle seniority v návaznosti na 
zhoršení úvěrové kvality podkladových 
expozic pod předem stanovenou prahovou 
hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění znění navrženého Komisí v čl. 26c odst. 5 pododstavci 3 by v zásadě vyžadovalo, 
aby všechny transakce měly postupné splácení. To by mělo výrazný nepříznivý dopad na 
účinnost transakcí, neboť náklady by zůstaly konstantní (tj. založené na mezaninové tranši) a 
přínosy z hlediska rizikově vážených aktiv by podléhaly splácení (tj. přednostní splácí). 
Například u transakcí, při nichž se prodává mezaninová tranše a přednostní se ponechává, je 
tento dopad převažující.

Pozměňovací návrh 58
Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2017/2402
Čl. 26 b – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Je-li sekuritizace revolvingovou 
sekuritizací, musí transakční 
dokumentace obsahovat vhodné rozhodné 
události pro předčasné splacení nebo pro 
ukončení revolvingového období, 
zahrnující přinejmenším:

vypouští se

a) zhoršení úvěrové kvality podkladových 
expozic na předem stanovenou prahovou 
hodnotu nebo pod ni;
b) nárůst ztrát nad předem stanovenou 
prahovou hodnotu;
c) nevytvoření dostatečného objemu 
nových podkladových expozic 
dosahujících předem stanovených kritérií 
způsobilosti během stanoveného období.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodné události pro doplňování ukládají, že je třeba přestat doplňovat obchodování, 
protože došlo ke zhoršení hospodářského cyklu, a v prostředí zvýšené nejistoty je třeba přestat 
vstupovat do nových transakcí. Vzhledem k tomu, že riziko zpětného toku pro syntetické 
sekuritizace je zásadní, představuje zahrnutí této funkce, která by mohla v době otřesu zhoršit 
rizika zpětného toku, pro emitenta neobezřetné riziko pozitivní korelace.

Pozměňovací návrh 59
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 c – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení, která zajistí nahrazení 
obsluhovatele svěřenského správce, jiných 

b) ustanovení, která zajistí nahrazení 
obsluhovatele svěřenského správce, jiných 
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poskytovatelů pomocných služeb nebo 
nezávislého ověřovatele uvedeného 
v čl. 26e odst. 4 v případě selhání nebo 
platební neschopnosti některého z těchto 
poskytovatelů, a to způsobem, který 
nevede k ukončení poskytování těchto 
služeb;

poskytovatelů pomocných služeb nebo 
nezávislého ověřovatele uvedeného 
v čl. 26e odst. 4 v případě selhání nebo 
platební neschopnosti některého z těchto 
poskytovatelů, pokud se tito poskytovatelé 
služeb liší od původce, a to způsobem, 
který nevede k ukončení poskytování 
těchto služeb;

Or. en

Odůvodnění

V případě syntetických sekuritizací nedochází k převodu vlastnického práva na podkladové 
expozice a subjekt, který původně prováděl obsluhu, by měl mít možnost v jejím provádění 
pokračovat. Zpráva EBA/OP/2020/07 počítá s tím, že dokumentace by měla uvádět: „v 
případě selhání, platební neschopnosti a případně jiných konkrétních událostí ustanovení, 
která zajistí nahrazení příslušných protistran (kromě příjemce zajištění a investorů) v 
případech, kdy příslušné služby pro sekuritizaci neposkytuje sám původce“.

Pozměňovací návrh 60
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Původce musí potenciálním 
investorům před stanovením ceny 
zpřístupnit údaje o statické a dynamické 
historické výkonnosti v oblasti selhání 
a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 
a selhání, u expozic zásadně podobných 
těm, které byly sekuritizovány, a zdroje 
těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. 
Tyto údaje musí pokrýt dobu nejméně pěti 
let.

1. Původce musí potenciálním 
investorům před stanovením ceny 
zpřístupnit údaje o statické a dynamické 
historické výkonnosti v oblasti selhání 
a ztráty, jako jsou údaje o prodlení 
a selhání, u expozic zásadně podobných 
těm, které byly sekuritizovány, a zdroje 
těchto údajů i důvody uváděné podobnosti. 
Tyto údaje musí pokrýt dobu nejméně 
patnácti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
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Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě sekuritizace, jejímiž 
podkladovými expozicemi jsou půjčky na 
obytné nemovitosti nebo půjčky či 
leasingy na automobily, zveřejní původce 
v rámci informací zpřístupňovaných podle 
čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) 
dostupné informace o environmentální 
výkonnosti aktiv, která jsou danými 
půjčkami na obytné nemovitosti nebo 
půjčkami či leasingy na automobily 
financována.

4. V rámci informací 
zpřístupňovaných podle čl. 7 odst. 1 
prvního pododstavce písm. a) zveřejní 
původce dostupné informace týkající se 
nepříznivých dopadů aktiv financovaných 
podkladovými expozicemi na faktory 
udržitelnosti ve specifikacích základních 
nepříznivých dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 d – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Do 31. března 2021 vypracují 
evropské orgány dohledu prostřednictvím 
společného výboru návrhy regulačních 
technických norem v souladu s články 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) 
č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 
týkajících se obsahu, metodologií a 
struktury informací uvedených v odstavci 
4 tohoto článku, pokud jde o ukazatele 
udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým 
dopadům na klima a dalším nepříznivým 
dopadům na životní prostředí, stejně jako 
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nepříznivým dopadům v oblasti sociálních 
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv a boje proti korupci a 
úplatkářství.
Tyto návrhy regulačních technických 
norem případně odrážejí regulační 
technické normy vypracované v souladu s 
mandátem, který evropským orgánům 
dohledu uděluje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o 
zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb, 
zejména články 2a, čl. 4 odst. 6 a 7, čl. 8 
odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 
odst. 4 uvedeného nařízení, nebo z nich 
vycházejí.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s 
články10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) 
č. 1095/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průběžná platba ze zajištění úvěrového 
rizika musí být provedena nejpozději šest 
měsíců po úvěrové události podle odst. 1, 
ke které došlo v případech, kdy 
restrukturalizace dluhu u ztrát za 
příslušnou podkladovou expozici nebyla 
dokončena do konce daného 
šestiměsíčního období. Průběžná platba ze 
zajištění úvěrového rizika musí být 
minimálně vyšší než:

Průběžná platba ze zajištění úvěrového 
rizika musí být provedena nejpozději šest 
měsíců po úvěrové události podle odst. 1, 
ke které došlo v případech, kdy se 
neočekává, že by restrukturalizace dluhu 
u ztrát za příslušnou podkladovou expozici 
byla dokončena do konce daného 
šestiměsíčního období. Průběžná platba ze 
zajištění úvěrového rizika nesmí být nižší 
než:
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) snížení hodnoty zaznamenané 
původcem v jeho účetních závěrkách 
v souladu s platným účetním rámcem 
v době provádění průběžné platby;

a) (Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 2 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše platby ze zajištění úvěrového rizika 
se vypočte na úrovni jednotlivé 
podkladové expozice, u které došlo 
k úvěrové události.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 2 – pododstavec 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše platby ze zajištění úvěrového rizika 
se vypočte na úrovni jednotlivé podkladové 
expozice, u které došlo k úvěrové události.

Výše platby ze zajištění úvěrového rizika 
se vypočte na každé úrovni jednotlivé 
podkladové expozice, u které došlo 
k úvěrové události.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od předchozího pododstavce 
jsou povoleny úhrady odměn předem, 
pokud vnitrostátní právní předpisy 
členského státu výslovně stanoví systém 
záruk a využívá-li se protizáruka 
kteréhokoli ze subjektů uvedených v čl. 
214 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 
575/2013.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit způsobilost STS pro systémy podporované 
státem, které jsou konkrétně navrženy tak, aby podporovaly financování konkrétních odvětví 
nebo kategorií expozic, tj. malých a středních podniků, a které se vyznačují úhradou často 
nízkých „una tantum“ odměn předem. Tato struktura odměn, je-li řádně popsána ve 
zřizovacích právních předpisech, nebrání jednoduchosti syntetických sekuritizací a ani 
nadměrně nekomplikuje posouzení rizik u těchto transakcí.

Pozměňovací návrh 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
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Čl. 26 e – odst. 3 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zajištění poskytovaného 
některou ústřední vládou nebo jinými 
veřejnými institucemi se stanoví výjimka 
týkající se úhrady odměn předem.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) využití opce na ukončení transakce 
v daném časovém okamžiku (time call), 
pokud se časové období měřené od data 
uzávěrky rovná nebo je větší než vážená 
průměrná životnost původního 
referenčního portfolia při uzávěrce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) využití opce na ukončení transakce 
v daném časovém okamžiku (time call), 
pokud se časové období měřené od data 
uzávěrky rovná nebo je větší než vážená 
průměrná životnost původního 

d) využití opce na ukončení transakce 
v daném časovém okamžiku („time call“), 
pokud se časové období měřené od data 
uzávěrky rovná nebo je větší než vážená 
průměrná životnost původního 
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referenčního portfolia při uzávěrce; referenčního portfolia ke dni uzávěrky;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění písmene d) by znamenalo, že transakce by musela být udržována až do zpětného 
odkupu nebo do data konečné závazné splatnosti. To by značně prodloužilo životnost 
transakce, zvýšilo náklady a znemožnilo schopnost původce vyhnout se vzniku nákladů v 
případě, že se portfolio vyvíjí dobře. Obecně se tak vytváří situace, kdy transakce nevznikla v 
důsledku hospodářského dopadu nebo se transakce stává v průběhu životnosti neúčinnou (tj. z 
důvodu záloh, dobrých výsledků atd.) a nelze ji ukončit. Přístup Komise k tomuto písmenu d) 
by proto měl být zachován.

Pozměňovací návrh 71
Paul Tang

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene d) není opce typu „time 
call“ strukturována způsobem, který by 
zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového 
posílení nebo jiné pozice, jež drží investoři, 
ani jiným způsobem poskytujícím úvěrové 
posílení.

Pro účely písmene d) není opce typu „time 
call“ strukturována způsobem, který by 
zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového 
posílení nebo jiné pozice, jež drží investoři, 
ani jiným způsobem poskytujícím úvěrové 
posílení. Původci informují příslušné 
orgány o tom, jak je tento požadavek 
splněn, a to i s uvedením odůvodnění pro 
použití opce typu „time call“ a 
důvěryhodným výkladem prokazujícím, že 
nedochází ke zhoršení kvality 
podkladových aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
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Čl. 26 e – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Původce může provést syntetické 
nadměrné rozpětí, které je pro investory 
dostupné jako úvěrové posílení, pokud 
jsou splněny všechny z následujících 
podmínek:

vypouští se

a) výše syntetického nadměrného rozpětí, 
které původce použije jako úvěrové 
posílení v každém platebním období, je 
uvedena v transakční dokumentaci 
a vyjádřena fixní procentuální sazbou 
celkového zůstatku portfolia na počátku 
příslušného platebního období (fixní 
syntetické nadměrné rozpětí);
b) syntetické nadměrné rozpětí, které není 
použito k pokrytí úvěrových ztrát, které 
nastanou během platebního období, musí 
být vráceno původci;
c) v případě původců, kteří používají 
přístup IRB uvedený v čl. 143 nařízení 
(EU) č. 575/2013, není roční celková 
přidělená částka vyšší než výše regulační 
očekávané ztráty podkladového portfolia 
podkladových expozic za jeden rok, která 
se vypočítá v souladu s čl. 158 nařízení 
(EU) č. 575/2013;
d) v případě původců, kteří nepoužívají 
přístup IRB uvedený v článku 143 
nařízení (EU) č. 575/2013, je výpočet 
roční předpokládané ztráty podkladového 
portfolia jasně stanoven v transakční 
dokumentaci;
e) transakční dokumentace stanoví 
podmínky uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Syntetická sekuritizace je jedním z faktorů, které vedou k urychlení a zintenzivnění finančních 
krizí, a právě k tomu také došlo během poslední finanční krize. Zjednodušení těchto transakcí 
by mělo za následek vyšší finanční systémové riziko, což by oslabilo by finanční stabilitu.
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Pozměňovací návrh 73
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tyto dluhové cenné papíry mají 
zbývající maximální dobu splatnosti tři 
měsíce, která souhlasí s daty splatnosti;

i) tyto dluhové cenné papíry mají 
zbývající maximální dobu splatnosti tři 
měsíce, tj. nejpozději k příštímu datu 
splatnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Paul Tang

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce nebo 
jednoho z jeho přidružených podniků, v 
každém případě, jestliže původce nebo 
jeho přidružený podnik poskytl 
prodávajícímu zajištění možnost využít 
kolaterál, který splňuje všechny tyto 
podmínky:
i) je ve formě dluhových cenných papírů 
s rizikovou váhou 0 % uvedených 
v kapitole 2 hlavě II části třetí nařízení 
(EU) č. 575/2013 a dosáhl minimálního 
stupně úvěrové kvality 1 podle článku 136 
nařízení (EU) č. 575/2013;
ii) jeho jistina není nižší než zbývající 
zůstatek chráněné tranše;
iii) je v držení správce, který je nezávislý 
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na původci a investorech a
iv) má zbývající maximální dobu 
splatnosti, která je nejpozději k příštímu 
datu splatnosti, nebo je poskytován na 
základě dohody, která poskytuje 
každodenní dozajištění prostřednictvím 
hotovosti nebo dodatečného kolaterálu, 
který splňuje požadavky písm. b) bodů i) a 
iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
jestliže původce musel prodávajícímu 
zajištění poskytnout možnost využít 
finanční kolaterál. Jmenovitá hodnota 
tohoto finančního kolaterálu by neměla 
být nižší než zbývající zůstatek chráněné 
tranše, a pokud doba splatnosti tohoto 
finančního kolaterálu překročí příští 
datum splatnosti, pak by se na tento 
kolaterál měla vztahovat dohoda, která 
poskytuje každodenní dozajištění 
prostřednictvím dodatečného kolaterálu 
nebo hotovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 3 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 3 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zabránit negativnímu dopadu na bankovní financování 
během snižování úvěrového hodnocení, zajistit větší soulad se současnou tržní praxí a 
zabránit problémům, které vznikají v případě, kdy banky během snižování úvěrového 
hodnocení přesouvají kolaterál pro syntetické transakce na třetí stranu, čímž dále zhoršují 
jejich postavení a podkopávají robustnost zajištění úvěrového rizika syntetických sekuritizací.

Pozměňovací návrh 78
Fabio Massimo Castaldo
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 3 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 2 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

b) kolaterál v hotovosti držený 
nezávislou úvěrovou institucí nebo ve 
formě hotovostních vkladů u původce, 
s výhradou minimálního stupně úvěrové 
kvality 3 podle článku 136 nařízení (EU) 
č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ba) kolaterál ve formě hotovosti v 
držení úvěrové instituce třetí strany nebo 
ve formě hotovostních vkladů u původce 
za předpokladu, že je peněžní hotovost 
rozlišována a oddělena na úrovni úvěrové 
instituce třetí strany nebo případně 
původce a v důsledku tohoto rozlišení a 
oddělení je tato hotovost odolná vůči 
úpadku v případě selhání nebo platební 
neschopnosti úvěrové instituce třetí strany 
nebo původce;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout schůdnou alternativu k ratingovým 
kritériím, přičemž je ještě účinnější při snižování úvěrového rizika protistrany pro všechny 
strany zapojené do transakce, což je v podstatě smyslem kritéria 35 ve zprávě orgánu EBA o 
STS sekuritizaci.

Pozměňovací návrh 81
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
2, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 2 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
3, je kolaterál ve lhůtě šesti měsíců 
převeden na nezávislou úvěrovou instituci 
se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšší, 
nebo se kolaterál investuje do cenných 
papírů, které splňují kritéria stanovená v 
písmeni a) tohoto odstavce. Požadavek 
stanovený tímto písmenem b) se považuje 
za splněný v případě investic do úvěrových 
dluhopisů vydaných původcem v souladu s 
článkem 218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl zabránit negativnímu dopadu na bankovní financování 
během snižování úvěrového hodnocení, zajistit větší soulad se současnou tržní praxí a 
zabránit problémům, které vznikají v případě, kdy banky během snižování úvěrového 
hodnocení přesouvají kolaterál pro syntetické transakce na třetí stranu, čímž dále zhoršují 
jejich postavení a podkopávají robustnost zajištění úvěrového rizika syntetických sekuritizací.

Pozměňovací návrh 82
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
2, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 2 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
3, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 3 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
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nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
2, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 2 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
3, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 3 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 26 e – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
2, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 2 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely písmene b), pokud nezávislá 
úvěrová instituce nebo původce již 
nesplňují minimální stupeň úvěrové kvality 
2, je kolaterál neprodleně převeden na 
nezávislou úvěrovou instituci se stupněm 
úvěrové kvality 2 nebo vyšší, nebo se 
kolaterál investuje do cenných papírů, 
které splňují kritéria stanovená v písmeni 
a) tohoto odstavce. Požadavek stanovený 
tímto písmenem b) se považuje za splněný 
v případě investic do úvěrových dluhopisů 
vydaných původcem v souladu s článkem 
218 nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení



AM\1215733CS.docx 39/42 PE658.992v01-00

CS

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) v čl. 9 odst. 31 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„2a. Aniž jsou dotčeny odstavec 2 a 
zpráva uvedená v článku 44, zveřejní 
Evropská rada pro systémová rizika 
(ESRB) v úzké spolupráci s orgány 
ESMA, EBA a EIOPA zprávu analyzující 
případná systémová rizika pro finanční 
stabilitu vyplývající ze zavedení určité 
kategorie STS rozvahových sekuritizací 
prostřednictvím tohoto nařízení, jako jsou 
potenciální rizika vyplývající z 
koncentrace či vzájemné propojenosti 
mezi neveřejnými prodejci úvěrového 
zajištění, a dopad těchto rizik.
Zpráva se zveřejní do 1. července 2022, 
přičemž zohledňuje zvláštní vlastnosti 
rozvahové sekuritizace, tj. její typickou 
nestandardní a soukromou povahu na 
finančních trzích, a prověří, zda stávající 
rámec skutečně přispívá k celkovému 
snížení rizik v rámci finančního systému a 
k lepšímu financování reálné ekonomiky.
Rada ESRB využívá různé relevantní 
zdroje údajů, jako jsou:
a) údaje shromážděné příslušným 
orgánem v souladu s čl. 7 odst. 1;
b) výsledky přezkumů provedených 
určenými příslušnými orgány v souladu 
s čl. 30 odst. 2 a
c) údaje uložené v registrech sekuritizací v 
souladu s článkem 10.
Rada ESRB v případě potřeby vydá 
varování a doporučení Komisi, evropským 
orgánům dohledu a členským státům pro 
přijetí nápravného opatření v souladu 
s článkem 16 nařízení (EU) č. 1092/2010, 
mimo jiné ohledně vhodnosti změny 
úrovní ponechaného rizika nebo dalších 
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makroobezřetnostních opatření.
Komise, evropské orgány dohledu 
a členské státy informují do tří měsíců od 
obdržení tohoto doporučení Evropskou 
radu pro systémová rizika, Evropský 
parlament a Radu v souladu s článkem 17 
nařízení (EU) č. 1092/2010 o opatřeních 
přijatých v reakci na toto doporučení 
a v případě nečinnosti poskytnou náležité 
zdůvodnění.“

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) v článku 44 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„da) zeměpisné poloze sekuritizačních 
jednotek spolu s posouzením důvodů 
výběru místa, včetně toho, jak zásadní 
úlohu hraje v tomto ohledu existence 
příznivého daňového a regulačního 
režimu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 46 – odst. 2 – písm. f
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Původní znění Pozměňovací návrh

13a) v článku 46 se písmeno f) 
nahrazuje tímto:

f) plnění požadavků stanovených v čl. 22 
odst. 4 a otázku, zda by měly být rozšířeny 
na sekuritizace, jejichž podkladovými 
expozicemi nejsou půjčky na obytné 
nemovitosti nebo půjčky či leasingy na 
automobily, s ohledem to, aby byly při 
poskytování informací zohledněny otázky 
životního prostředí, sociálních dopadů 
a správy a řízení;

„f) plnění požadavků stanovených v čl. 22 
odst. 4 a čl. 26d odst. 4;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=CS)

Pozměňovací návrh 88
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 46 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) v článku 46 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ha) proveditelnost regulačního rámce 
doplňujícího tento rámec pro sekuritizaci 
stanovený tímto nařízením, který vytváří 
systém bank s omezenou licencí 
zajišťujících funkce sekuritizačních 
jednotek s výhradním právem nakupovat 
expozice od původců a prodávat 
investorům pohledávky papírů krytých 
nakoupenými expozicemi. Zpráva 
podrobně posoudí z hlediska veřejné 
politiky a reálné ekonomiky výhody a 
nevýhody jednoznačného vymezení 
subjektů, které podléhají zvláštnímu 
režimu dohledu a platební neschopnosti, 
jenž by se vztahoval na základní 
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zprostředkovatelské činnosti mezi původci 
a investory, ve srovnání se stávajícím 
značně nesourodým stavem;“

Or. en


