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Predlog spremembe 25
Chris MacManus
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

V tem času globoke krize premik k deregulaciji delov finančnega sektorja ni potreben. 
Napredka pri regulaciji in kontroli kapitala, doseženega po zadnji recesiji, ne bi smeli 
opustiti. Evropa za izhod iz krize ne potrebuje lajšanja sintetičnih listinjenj, ki se uporabljajo 
za upravičevanje prodaje hipotek na družinske domove.

Predlog spremembe 26
Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pred finančno krizo so nekatere 
dejavnosti listinjenja sledile modelu 
„odobritev in prodaja“. V tem modelu so 
bila za listinjenje izbrana sredstva slabše 
kakovosti v škodo investitorjev, ki so tako 
pridobili več tveganja, kot so ga morda 
nameravali prevzeti. Da bi se v prihodnje 
preprečile take prakse, je bila uvedena 
zahteva po preverjanju meril za odobritev 
kredita, uporabljenih pri ustvarjanju 
listinjenih sredstev. Vendar bi bilo treba v 
primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti pri tem preverjanju meril 
za odobritev kredita upoštevati posebne 
okoliščine, vključno z nakupom navedenih 
nedonosnih sredstev in vrsto listinjenja. 
Zato je treba spremeniti preverjanje 
navedenih meril, da bi lahko investitor 

(7) Pred finančno krizo leta 2008 so 
nekatere dejavnosti listinjenja sledile 
modelu „odobritev in prodaja“. V tem 
modelu so bila za listinjenje izbrana 
sredstva slabše kakovosti v škodo 
investitorjev, ki so tako pridobili več 
tveganja, kot so ga morda nameravali 
prevzeti. Da bi se v prihodnje preprečile 
take prakse, je bila uvedena zahteva po 
preverjanju meril za odobritev kredita, 
uporabljenih pri ustvarjanju listinjenih 
sredstev. Vendar bi bilo treba v primeru 
listinjenj nedonosnih izpostavljenosti pri 
tem preverjanju meril za odobritev kredita 
upoštevati posebne okoliščine, vključno z 
nakupom navedenih nedonosnih sredstev 
in vrsto listinjenja. Zato je treba spremeniti 
preverjanje navedenih meril, da bi lahko 
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izvedel skrbni pregled kakovosti in 
donosnosti nedonosnih sredstev za 
sprejetje razumne in informirane odločitve 
o naložbi.

investitor izvedel skrbni pregled kakovosti 
in donosnosti nedonosnih sredstev za 
sprejetje razumne in informirane odločitve 
o naložbi.

Or. en

Predlog spremembe 27
Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pomembno je uskladiti interese 
originatorjev, sponzorjev in prvotnih 
kreditodajalcev, vključenih v listinjenje. 
Ker se z zahtevo po zadržanju tveganja iz 
te uredbe, ki velja za vse vrste listinjenj, 
doseže uskladitev teh interesov, bi moral 
originator, sponzor ali prvotni 
kreditodajalec v listinjenju trajno zadržati 
pomemben neto ekonomski delež v višini 
najmanj 5 % pri vseh vrstah listinjenj, 
vključno z bilančnimi sintetičnimi 
listinjenji.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z merili standardiziranosti iz poročila organa EBA o okviru STS za sintetična 
listinjenja (EBA/OP/2020/07) bi moral originator ali prvotni kreditodajalec, ki je vključen v 
bilančno sintetično listinjenje, izpolnjevati zahtevo po zadržanju tveganja v skladu s členom 6 
uredbe o listinjenju.

Predlog spremembe 28
Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(19) V določenih vrstah poslov je zelo 
prisoten sintetični presežni razmik, ki je 
koristen mehanizem za investitorje in 
originatorje, da se zmanjšajo stroški 
kreditnega zavarovanja oziroma 
izpostavljenosti tveganju. V tem pogledu 
je sintetični presežni razmik bistven za 
nekatere določene razrede sredstev 
neprofesionalnih strank, kot so mala in 
srednja podjetja (MSP) in potrošniška 
posojila, ki kažejo večje donose in 
kreditne izgube kot drugi razredi sredstev 
ter za katere listinjene izpostavljenosti 
ustvarjajo presežni razmik za kritje teh 
izgub. A če je znesek sintetičnega 
presežnega razmika, podrejen poziciji 
investitorja, previsok, je mogoče, da 
investitor v pozicijah v listinjenju po 
nobenem realističnem scenariju ne bo 
imel izgub, kar pomeni, da dejansko ne 
pride do prenosa tveganja. Za zmanjšanje 
pomislekov glede nadzora in nadaljnjo 
standardizacijo te strukturne značilnosti 
je treba opredeliti stroga merila za 
bilančna sintetična listinjenja STS in 
zagotoviti popolno razkritje uporabe 
sintetičnega presežnega razmika.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sintetično listinjenje je dejavnik, ki pospešuje in poglablja finančne krize. Prav to se je 
zgodilo med zadnjo krizo. Če bi se ti posli olajšali, bi se povečalo finančno sistemsko 
tveganje, zaradi česar bi se zmanjšala finančna stabilnost.

Predlog spremembe 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice bi morale imenovati 
pristojne organe, odgovorne za 
nadzorovanje zahtev, ki jih mora 

(21) Države članice bi morale imenovati 
pristojne organe, odgovorne za 
nadzorovanje zahtev, ki jih mora 
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izpolnjevati bilančno sintetično listinjenje, 
da se lahko označi kot STS. Pristojni organ 
bi lahko bil isti kot organ, imenovan za 
nadzor skladnosti originatorjev, sponzorjev 
in SSPE z zahtevami, ki jih morajo 
izpolniti tradicionalna listinjenja za 
pridobitev oznake STS. Tak pristojni organ 
bi se lahko kot v primeru tradicionalnih 
listinjenj razlikoval od pristojnega organa, 
odgovornega za nadzor skladnosti 
originatorjev, prvotnih kreditodajalcev, 
SSPE, sponzorjev in investitorjev z 
bonitetnimi zahtevami, ki jih imajo na 
podlagi členov 5 do 9 Uredbe 
(EU) 2017/2402, ter izpolnjevanje katerih 
je bilo ob upoštevanju bonitetne 
razsežnosti teh obveznosti posebej 
naloženo pristojnim organom, 
odgovornim za bonitetni nadzor ustreznih 
finančnih institucij.

izpolnjevati bilančno sintetično listinjenje, 
da se lahko označi kot STS. Pristojni organ 
bi lahko bil isti kot organ, imenovan za 
nadzor skladnosti originatorjev, sponzorjev 
in SSPE z zahtevami, ki jih morajo 
izpolniti tradicionalna listinjenja za 
pridobitev oznake STS. Tak pristojni organ 
bi se lahko kot v primeru tradicionalnih 
listinjenj razlikoval od pristojnega organa, 
odgovornega za nadzor skladnosti 
originatorjev, prvotnih kreditodajalcev, 
SSPE, sponzorjev in investitorjev z 
zahtevami, ki jih imajo na podlagi členov 5 
do 9 Uredbe (EU) 2017/2402.

Or. en

Predlog spremembe 30
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ob pripravi Uredbe 
(EU) 2017/2402 sta bila praksa 
poročanja, povezanega s trajnostnostjo, in 
zbiranje podatkov veliko manj razvita kot 
danes. Prav tako je bilo zelo malo 
predpisov na ravni Unije, na katere bi se 
bilo mogoče sklicevati. Člen 22(4) te 
uredbe zato vsebuje le splošno zahtevo po 
objavi informacij v zvezi z okoljsko 
učinkovitostjo kot del zahtev glede 
preglednosti za listinjenja STS, ki niso 
listinjenja ABCP, če so take informacije 
sploh na voljo. Zaradi hitrega napredka 
na področju poročanja o trajnostnosti, 
standardizacije, razpoložljivosti podatkov 
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in ocen trajnostnosti itd. v zasebnem 
sektorju so se te razmere močno 
spremenile. Od tedaj je Unija sprejela 
Uredbo (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in sveta13a ter Uredbo 
(EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in 
sveta13b (uredba o taksonomiji). Razširila 
je tudi obseg nefinančnega poročanja 
nefinančnih podjetij ter trenutno 
pregleduje direktivo o nefinančnem 
poročanju, da bi izboljšala razpoložljivost 
podatkov, povezanih s trajnostnostjo, iz 
katerih lahko črpajo udeleženci na trgu. 
Zahteve glede preglednosti, povezane z 
okoljem in trajnostnostjo, ki veljajo za 
tradicionalna listinjenja STS, bi morale ta 
razvoj upoštevati.
_________________
13a Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 
27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih 
s trajnostnostjo, v sektorju finančnih 
storitev (UL L 317, 9.12.2019, str. 1).
13b Uredba (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, 
str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 31
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Zahteve glede preglednosti za 
tradicionalna listinjenja STS in bilančna 
sintetična listinjenja STS bi morale 
vključevati informacije, povezane s 
trajnostnostjo, glede sredstev, ki so osnova 
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listinjene izpostavljenosti, zlasti škodljive 
vplive na dejavnik trajnostnosti. 
Originator, sponzor in po potrebi SSPE 
takih listinjenj bi morali take informacije 
zagotoviti v obliki izjave o glavnih 
škodljivih vplivih, katere podrobna oblika 
in vsebina bi morali odražati regulativne 
tehnične standarde, oblikovane v skladu s 
pooblastilom, podeljenim ESA z 
Uredbo (EU) 2019/2088, ali temeljiti na 
njih.

Or. en

Predlog spremembe 32
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 2 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe št. 575/2013 in katerih 
vrednost znaša vsaj 90 % vrednosti skupine 
ob izvedbi listinjenja;

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 in 
katerih vrednost znaša najmanj 90 % 
nominalne vrednosti skupine ob izvedbi 
listinjenja ali kadar koli pozneje, ko se 
sredstva zaradi polnitve skupine ali 
prestrukturiranja listinjenja dodajo v 
osnovno skupino ali odvzamejo iz nje;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
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Člen 2 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe št. 575/2013 in katerih 
vrednost znaša vsaj 90 % vrednosti skupine 
ob izvedbi listinjenja;

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 in 
katerih vrednost znaša vsaj 90 % vrednosti 
skupine ob izdaji listinjenja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 2 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe št. 575/2013 in katerih 
vrednost znaša vsaj 90 % vrednosti skupine 
ob izvedbi listinjenja;

(24) ‚listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti‘ pomeni listinjenje, ki ima 
podlago v skupini nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 47a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 in 
katerih nominalna vrednost znaša vsaj 
90 % nominalne vrednosti skupine ob 
izvedbi listinjenja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 2 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(28) ‚sintetični presežni razmik‘ pomeni 
znesek, h kateremu se v dokumentaciji 
posla zaveže originator, za pokritje izgub 
navedenega portfelja, ki bi lahko 
nastopile v obdobju trajanja posla.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sintetično listinjenje je dejavnik, ki pospešuje in poglablja finančne krize. Prav to se je 
zgodilo med zadnjo krizo. Če bi se ti posli olajšali, bi se povečalo finančno sistemsko 
tveganje, zaradi česar bi se zmanjšala finančna stabilnost.

Predlog spremembe 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 2 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) ‚sintetični presežni razmik‘ pomeni 
znesek, h kateremu se v dokumentaciji 
posla zaveže originator, za pokritje izgub 
navedenega portfelja, ki bi lahko nastopile 
v obdobju trajanja posla.

(28) ‚sintetični presežni razmik‘ pomeni 
znesek, ki ga glede na dokumentacijo 
sintetičnega listinjenja originator 
pogodbeno določi za pokritje izgub 
listinjenih izpostavljenosti, ki bi lahko 
nastopile v obdobju trajanja posla.

Or. en

Predlog spremembe 37
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 2 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) ‚dejavniki trajnostnosti‘ pomeni 
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dejavnike trajnostnosti, kakor so 
opredeljeni v točki (24) člena 2 Uredbe 
(EU) 2019/2088.

Or. en

Predlog spremembe 38
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) v členu 4 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:

(a) tretja država je uvrščena na seznam 
jurisdikcij z visokim tveganjem ter 
nekooperativnih jurisdikcij FATF;

„(a) tretja država je uvrščena na seznam 
tretjih držav, ki imajo v svojih nacionalnih 
ureditvah AML/CFT strateške 
pomanjkljivosti, v skladu s členom 9 
Direktive (EU) 2015/849\*;
________________________
* Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja ali financiranje 
terorizma, spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter razveljavitvi Direktive 
2005/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES 
(UL L 141, 5.6.2015, str. 73).“

Or. en

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

Predlog spremembe 39
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) v členu 4 se doda naslednja nova 
točka (aa):
„(aa) tretja država je uvrščena na seznam 
EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene, iz Priloge I 
ali Priloge II;“;

Or. en

Predlog spremembe 40
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1c) V členu 4 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:

(b) tretja država ni podpisala sporazuma z 
državo članico, da se zagotovi, da ta tretja 
država v celoti izpolnjuje standarde, 
določene v členu 26 Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) o davku na dohodek in kapital ali 
v vzorčnem sporazumu OECD o izmenjavi 
davčnih informacij, in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo davčnih informacij, 
vključno s kakršnimi koli večstranskimi 
davčnimi sporazumi.

„(b) tretja država ni podpisala sporazuma z 
vsemi državami članicami, da se zagotovi, 
da ta tretja država v celoti izpolnjuje 
standarde, določene v členu 26 konvencije 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) o davku na dohodek in 
kapital ali v vzorčnem sporazumu OECD o 
izmenjavi davčnih informacij, in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo davčnih informacij, 
vključno s kakršnimi koli večstranskimi 
davčnimi sporazumi.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)
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Predlog spremembe 41
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

1. Originator, sponzor ali prvotni 
kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 
zadrži pomemben neto ekonomski delež v 
višini najmanj 5 %. Ta delež se meri ob 
izdaji listinjenja in se za zunajbilančne 
postavke določi na podlagi nominalne 
vrednosti. Kadar se originator, sponzor ali 
prvotni kreditodajalec niso sporazumeli o 
tem, kdo bo zadržal pomemben neto 
ekonomski delež, originator zadrži 
pomemben ekonomski delež. Za vsako 
posamezno listinjenje se zahteve po 
zadržanju ne uporabijo večkratno. 
Pomemben neto ekonomski delež se ne 
razdeli med različne vrste subjektov, ki 
zadržijo delež, in ni predmet kakršnega 
koli zmanjševanja kreditnega tveganja ali 
varovanja pred tveganjem.

„1. Originator, sponzor ali prvotni 
kreditodajalec listinjenja v listinjenju trajno 
zadrži pomemben neto ekonomski delež v 
višini najmanj 25 %. Ta delež se meri ob 
izdaji listinjenja in se za zunajbilančne 
postavke določi na podlagi nominalne 
vrednosti. Kadar se originator, sponzor ali 
prvotni kreditodajalec niso sporazumeli o 
tem, kdo bo zadržal pomemben neto 
ekonomski delež, originator zadrži 
pomemben ekonomski delež. Za vsako 
posamezno listinjenje se zahteve po 
zadržanju ne uporabijo večkratno. 
Pomemben neto ekonomski delež se ne 
razdeli med različne vrste subjektov, ki 
zadržijo delež, in ni predmet kakršnega 
koli zmanjševanja kreditnega tveganja ali 
varovanja pred tveganjem.“

Or. en

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

Predlog spremembe 42
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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V primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti lahko zahtevo iz tega 
odstavka izpolni tudi serviser.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 43
Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti lahko zahtevo iz tega 
odstavka izpolni tudi serviser.

V primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti lahko zahtevo iz tega 
odstavka izpolni tudi serviser. Serviser 
listinjenj nedonosnih izpostavljenosti 
izpolnjuje zahteve iz člena 21(8).

Or. en

Obrazložitev

V listinjenjih nedonosnih izpostavljenosti je vloga serviserja ključna za uspeh posla, kot 
potrjuje nova določba, v skladu s katero bi lahko serviser izpolnil zahtevo po zadržanju. Zato 
serviser listinjenj nedonosnih izpostavljenosti izpolnjuje vsaj minimalne zahteve, določene za 
serviserja listinjenj STS, da se prepreči regulativna arbitraža.

Predlog spremembe 44
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti lahko zahtevo iz tega 
odstavka izpolni tudi serviser.

V primeru listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti lahko zahtevo iz tega 
odstavka izpolni tudi serviser, ki dnevno 
upravlja skupino odkupljenih denarnih 
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terjatev ali osnovne kreditne 
izpostavljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 45
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka je 
mogoče delež zadržanja tveganja znižati 
na 10 %, kadar je originator osnovnih 
izpostavljenosti vse te izpostavljenosti 
zadržal v svoji bilanci stanja več kot 
polovico obdobja njihove prvotne 
zapadlosti. Kadar je minimalno obdobje 
zadržanja teh izpostavljenosti v bilanci 
stanja originatorja (MRBS) krajše od 
polovice njihove prvotne zapadlosti, se 
zahtevani delež zadržanja tveganja določi 
sorazmerno na naslednji način: = 25 % – 
2 * MRBS * 15 %.

Or. en

Predlog spremembe 46
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 6 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Z odstopanjem od točk (b) do (e) 
odstavka 3 zadržanje pomembnega neto 

3a. Z odstopanjem od točk (b) do (e) 
odstavka 3 zadržanje pomembnega neto 
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ekonomskega deleža v primeru listinjenj 
NPE za namene navedenih točk ni manjše 
od 5 % neto vrednosti listinjenih 
izpostavljenosti, ki so v skladu s 
členom 47a(3) Uredbe št. 575/2013 
opredeljene kot nedonosne 
izpostavljenosti.

ekonomskega deleža v primeru listinjenj 
NPE za namene navedenih točk ni manjše 
od 25 % neto vrednosti listinjenih 
izpostavljenosti, ki so v skladu s 
členom 47a(3) Uredbe št. 575/2013 
opredeljene kot nedonosne 
izpostavljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 47
Paul Tang

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva iz tega odstavka se ne uporablja za 
osnovne izpostavljenosti, ki so, ko jih 
originator odkupi od ustrezne tretje osebe, 
nedonosne izpostavljenosti iz člena 47a(3) 
Uredbe št. 575/2013.

Zahteva iz tega odstavka se ne uporablja za 
osnovne izpostavljenosti, ki so, ko jih 
originator odkupi od ustrezne tretje osebe, 
nedonosne izpostavljenosti iz člena 47a(3) 
Uredbe št. 575/2013, če od originatorja ni 
mogoče razumno pričakovati potrditve, da 
je bila ta zahteva izpolnjena.

Or. en

Predlog spremembe 48
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Uradno obvestilo o listinjenjih 
nedonosnih izpostavljenosti



AM\1215733SL.docx 17/41 PE658.992v01-00

SL

Originatorji in sponzorji pristojne organe 
uradno obvestijo o izdaji listinjenj 
nedonosnih izpostavljenosti v skladu z 
zahtevami glede preglednosti za 
originatorje, sponzorje in SSPE iz 
člena 7(1).“

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je preprečiti nepotrebno podvajanje zahtev glede uradnega 
obveščanja o listinjenjih nedonosnih izpostavljenosti, saj poleg zahtev iz smernic organa EBA 
o prenosu pomembnega deleža tveganja za posle listinjenja člen 7 te uredbe že obvezuje 
originatorja, sponzorja in SSPE, da imetnikom pozicij v listinjenju, pristojnim organom in na 
zahtevo potencialnim investitorjem zagotovijo informacije, kot so informacije o zadržanem 
tveganju v skladu s členom 6.

Predlog spremembe 49
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 20 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) v členu 20(8) se doda naslednji 
pododstavek 2a:
„Če so osnovne izpostavljenosti hipoteke, 
razmerje med neodplačanim zneskom 
glavnice in takratno vrednostjo 
nepremičnine v času listinjenja ne 
presega 75 %.“

Or. en

Predlog spremembe 50
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
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Uredba (EU) 2017/2402
Člen 22 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. Originator in sponzor potencialnim 
investitorjem pred oblikovanjem cen dasta 
na voljo statične in dinamične podatke o 
preteklih gibanjih neplačil in izgub, kot so 
podatki o nerednih plačilih in neplačilih, za 
bistveno podobne izpostavljenosti, kot so 
predmet listinjenja, ter vire teh podatkov in 
podlago za določitev podobnosti. Ti 
podatki zajemajo obdobje vsaj petih let.

„1. Originator in sponzor potencialnim 
investitorjem pred oblikovanjem cen dasta 
na voljo statične in dinamične podatke o 
preteklih gibanjih neplačil in izgub, kot so 
podatki o nerednih plačilih in neplačilih, za 
bistveno podobne izpostavljenosti, kot so 
predmet listinjenja, ter vire teh podatkov in 
podlago za določitev podobnosti. Ti 
podatki zajemajo obdobje vsaj petnajstih 
let.“

Or. en

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

Predlog spremembe 51
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 22 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5c) v členu 22 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. V primeru listinjenja, pri katerem so 
osnovne izpostavljenosti stanovanjski 
krediti ali krediti za nakup avtomobilov ali 
zakupi avtomobilov, originator, sponzor in 
SSPE objavijo razpoložljive informacije v 
zvezi z okoljsko učinkovitostjo sredstev, 
financiranih s takšnimi stanovanjskimi 
krediti, krediti za nakup avtomobilov ali 
zakup avtomobilov, kot del informacij, ki 
so razkrite v skladu s točko (a) prvega 
pododstavka člena 7(1).

„4. Originator kot del informacij, ki so 
razkrite v skladu s točko (a) prvega 
pododstavka člena 7(1), v izjavi o glavnih 
škodljivih vplivih objavi razpoložljive 
informacije, povezane s škodljivimi vplivi 
na dejavnike trajnostnosti sredstev, 
financiranih z osnovnimi 
izpostavljenostmi.“
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Or. en

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

Predlog spremembe 52
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 d (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) v členu 22 se doda naslednji 
odstavek 5a:
„5a. ESA do 31. marca 2021 prek 
skupnega odbora pripravijo osnutek 
regulativnih tehničnih standardov v 
skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) 
št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) 
št. 1095/2010 o vsebini, metodologijah in 
prikazu informacij iz odstavka 4 tega 
člena v zvezi s kazalniki trajnostnosti 
glede škodljivih vplivov na področju 
podnebja in drugih škodljivih okoljskih 
vplivov ter škodljivih vplivov na področju 
socialnih zadev in zadev v zvezi z 
zaposlenimi, spoštovanjem človekovih 
pravic ter bojem proti korupciji in 
podkupovanju. Ta osnutek regulativnih 
tehničnih standardov po potrebi odraža 
regulativne tehnične standarde, 
oblikovane v skladu s pooblastilom, 
podeljenim ESA z 
Uredbo (EU) 2019/2088, zlasti s členi 2a, 
4(6), 4(7), 8(3), 9(5), 10(2) in 11(4), ali na 
njih temelji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) 
št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) 
št. 1095/2010.“
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Or. en

Predlog spremembe 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 b – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaka osnovna izpostavljenost je na 
datum vključitve v listinjen portfelj 
skladna z merili primernosti in vsemi 
pogoji, ki niso nastanek kreditnega 
dogodka, kot je navedeno v členu 26e, za 
plačilo kreditnega zavarovanja;

(c) vsaka osnovna izpostavljenost je 
skladna z merili primernosti in vsemi 
pogoji, ki niso nastanek kreditnega 
dogodka, kot je navedeno v členu 26e, za 
plačilo kreditnega zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 54
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 b – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Če so osnovne izpostavljenosti 
hipoteke, razmerje med neodplačanim 
zneskom glavnice in takratno vrednostjo 
nepremičnine v času listinjenja ne 
presega 75 %.

Or. en

Predlog spremembe 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 b – odstavek 12 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) je bil cilj izpostavljenosti, ki so 
zajete v uvajalnih portfeljih, podpora 
novim posojilom.

Or. en

Predlog spremembe 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 c – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V poslih, za katere je značilno 
nezaporedno odplačevanje, se uporabljajo 
sprožilci, povezani z uspešnostjo osnovnih 
izpostavljenosti, s katerimi se 
odplačevanje spremeni v zaporedno glede 
na nadrejenost. Taki sprožilci, povezani z 
uspešnostjo, vključujejo poslabšanje 
kreditne kakovosti osnovnih 
izpostavljenosti pod vnaprej določen prag.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 57
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 c – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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V poslih, za katere je značilno nezaporedno 
odplačevanje, se uporabljajo sprožilci, 
povezani z uspešnostjo osnovnih 
izpostavljenosti, s katerimi se 
odplačevanje spremeni v zaporedno glede 
na nadrejenost. Taki sprožilci, povezani z 
uspešnostjo, vključujejo poslabšanje 
kreditne kakovosti osnovnih 
izpostavljenosti pod vnaprej določen prag.

V poslih, za katere je značilno nezaporedno 
odplačevanje, se uporabljajo sprožilci za 
prehod na zaporedno odplačevanje glede 
na nadrejenost, ko se kreditna kakovost 
osnovnih izpostavljenosti poslabša pod 
vnaprej določen prag.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje besedila Komisije v členu 26c(5)(3) bi v bistvu pomenilo, da je treba vse posle 
odplačevati nezaporedno. To bi izredno škodljivo vplivalo na učinkovitost posla, saj bi bili 
stroški še vedno nespremenljivi (t.j. na podlagi vmesne tranše), prednosti v smislu tveganju 
prilagojenih sredstev pa se odplačajo (t.j. odplača se nadrejena tranša). Ta učinek bi 
prevladoval na primer v poslih, kjer se vmesna tranša odproda, nadrejena pa zadrži.

Predlog spremembe 58
Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če je listinjenje obnavljajoče se 
listinjenje, so v dokumentaciji posla zajeti 
ustrezni sprožilci predčasnega odplačila 
za prekinitev obdobja obnovitve, ki 
vključujejo vsaj:

črtano

(a) poslabšanje kreditne kakovosti 
osnovnih izpostavljenosti do vnaprej 
določenega praga ali pod ta prag;
(b) povišanje izgub nad vnaprej določeni 
prag;
(c) nesposobnost ustvarjanja zadostne 
količine novih osnovnih izpostavljenosti, 
ki izpolnjujejo vnaprej določena merila 
primernosti, v določenem obdobju.

Or. en
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Obrazložitev

Sprožilci za polnitev zahtevajo, da se v poslih polnitev prekine, ko se ekonomski cikel 
poslabša in ko se poveča negotovost za sklepanje novih poslov. Ker je pri sintetičnih 
listninjenjih pomembno upoštevati tveganja vrnitve, vključitev te značilnosti, zaradi katere bi 
se lahko povečala tveganja vrnitve v stresnih razmerah, za izdajatelja pomeni nepremišljeno 
tveganje zaradi neugodnih gibanj.

Predlog spremembe 59
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 c – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določbe, ki omogočajo, da se 
serviser, skrbnik, drugi ponudniki 
pomožnih storitev ali tretji izvajalec 
preverjanja iz člena 26e(4) v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti ali 
insolventnosti katerega koli od navedenih 
ponudnikov storitev nadomestijo tako, da 
se navedene storitve ne prenehajo 
zagotavljati;

(b) določbe, ki omogočajo, da se 
serviser, skrbnik, drugi ponudniki 
pomožnih storitev ali tretji izvajalec 
preverjanja iz člena 26e(4) v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti ali 
insolventnosti katerega koli od navedenih 
ponudnikov storitev, kadar se ti ponudniki 
razlikujejo od originatorja, nadomestijo 
tako, da se navedene storitve ne prenehajo 
zagotavljati;

Or. en

Obrazložitev

V primeru sintetičnih listinjenj ni prenosa pravice do osnovnih izpostavljenosti, subjekt, ki 
prvotno izvaja servisiranje, pa bi moral imeti možnost, da to servisiranje nadaljuje. EBA je v 
poročilu EBA/OP/2020/07 predvidel, da bi morala dokumentacija v primeru neizpolnjevanja 
obveznosti, insolventnosti ali po potrebi drugih določenih dogodkov opredeliti določbe, s 
katerimi se zagotovi nadomestitev ustreznih nasprotnih strank (razen kupca zavarovanja in 
investitorjev) za primere, kadar ustreznih storitev, ki se izvajajo za listinjenje, ne zagotavlja 
sam originator.

Predlog spremembe 60
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Originator potencialnim 
investitorjem pred oblikovanjem cen da na 
voljo statične in dinamične podatke o 
preteklih gibanjih neplačil in izgub, kot so 
podatki o nerednih plačilih in neplačilih, za 
bistveno podobne izpostavljenosti, kot so 
predmet listinjenja, ter vire teh podatkov in 
podlago za določitev podobnosti. Ti 
podatki zajemajo obdobje vsaj petih let.

1. Originator potencialnim 
investitorjem pred oblikovanjem cen da na 
voljo statične in dinamične podatke o 
preteklih gibanjih neplačil in izgub, kot so 
podatki o nerednih plačilih in neplačilih, za 
bistveno podobne izpostavljenosti, kot so 
predmet listinjenja, ter vire teh podatkov in 
podlago za določitev podobnosti. Ti 
podatki zajemajo obdobje vsaj petnajstih 
let.

Or. en

Predlog spremembe 61
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 d – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru listinjenja, pri katerem 
so osnovne izpostavljenosti stanovanjski 
krediti ali krediti za nakup avtomobilov ali 
zakupi avtomobilov, originator objavi 
razpoložljive informacije v zvezi z okoljsko 
učinkovitostjo sredstev, financiranih s 
takšnimi stanovanjskimi krediti, krediti za 
nakup ali zakup avtomobilov, kot del 
informacij, ki so razkrite v skladu s 
točko (a) prvega pododstavka člena 7(1).

4. Originator kot del informacij, ki so 
razkrite v skladu s točko (a) prvega 
pododstavka člena 7(1), v izjavi o glavnih 
škodljivih vplivih objavi razpoložljive 
informacije, povezane s škodljivim vplivi 
na dejavnike trajnostnosti sredstev, 
financiranih z osnovnimi 
izpostavljenostmi.

Or. en

Predlog spremembe 62
Philippe Lamberts



AM\1215733SL.docx 25/41 PE658.992v01-00

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 d – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. ESA do 31. marca 2021 prek 
skupnega odbora pripravijo osnutek 
regulativnih tehničnih standardov v 
skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) 
št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) 
št. 1095/2010 o vsebini, metodologijah in 
prikazu informacij iz odstavka 4 tega 
člena v zvezi s kazalniki trajnostnosti 
glede škodljivih vplivov na področju 
podnebja in drugih škodljivih okoljskih 
vplivov ter škodljivih vplivov na področju 
socialnih zadev in zadev v zvezi z 
zaposlenimi, spoštovanjem človekovih 
pravic ter bojem proti korupciji in 
podkupovanju.
Ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov po potrebi odraža regulativne 
tehnične standarde, oblikovane v skladu s 
pooblastilom, podeljenim ESA z 
Uredbo (EU) Evropskega parlamenta in 
Sveta št. 2019/2088 o razkritjih, povezanih 
s trajnostnostjo, zlasti s členi 2a, 4(6), 
4(7), 8(3), 9(5), 10(2) in 11(4), ali na njih 
temelji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) 
št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 63
Caroline Nagtegaal

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vmesno plačilo kreditnega zavarovanja se 
izvrši najmanj šest mesecev po nastopu 
kreditnega dogodka iz odstavka 1 v 
primerih, ko prestrukturiranje dolga izgub 
za ustrezno osnovno izpostavljenost ni bilo 
zaključeno do konca navedenega 
šestmesečnega obdobja. Vmesno plačilo 
kreditnega zavarovanja je najmanj višje od 
naslednjega:

Vmesno plačilo kreditnega zavarovanja se 
izvrši najmanj šest mesecev po nastopu 
kreditnega dogodka iz odstavka 1 v 
primerih, ko se ne pričakuje, da je bilo 
prestrukturiranje dolga izgub za ustrezno 
osnovno izpostavljenost zaključeno do 
konca navedenega šestmesečnega obdobja. 
Vmesno plačilo kreditnega zavarovanja ni 
manjše kot eno od naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 64
Caroline Nagtegaal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oslabitve, ki jo je v računovodskem 
izkazu evidentiral originator v skladu z 
računovodskim okvirom, ki se je uporabljal 
ob izvršitvi vmesnega plačila;

(a) oslabitve, ki jo je v računovodskem 
izkazu evidentiral originator v skladu z 
računovodskim okvirom, ki se je uporabljal 
ob izvršitvi vmesnega plačila, in

Or. en

Predlog spremembe 65
Caroline Nagtegaal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 2 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Znesek plačila kreditnega zavarovanja se 
izračuna na ravni posamezne osnovne 
izpostavljenosti, za katero je nastopil 
kreditni dogodek.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 66
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 2 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek plačila kreditnega zavarovanja se 
izračuna na ravni posamezne osnovne 
izpostavljenosti, za katero je nastopil 
kreditni dogodek.

Znesek plačila kreditnega zavarovanja se 
izračuna na vsaki ravni posamezne 
osnovne izpostavljenosti, za katero je 
nastopil kreditni dogodek.

Or. en

Predlog spremembe 67
Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prejšnjega pododstavka 
so vnaprejšnja plačila premij dovoljena, 
kadar je jamstvena shema izrecno 
določena v nacionalni zakonodaji države 
članice in se zanjo uporablja posredno 
jamstvo katerega od subjektov, navedenih 
v točkah (a) do (d) člena 214(2) Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da bodo za STS primerne sheme z državnim jamstvom, 
ki so zasnovane posebej za podporo financiranju posameznih sektorjev ali kategorij 
izpostavljenosti, na primer malih in srednjih podjetij, in za katere je značilen mehanizem 
vnaprejšnjih – in pogosto nizkih – premij „una tantum“. Struktura takih premij, kadar je 
ustrezno določena v zakonodaji, ne ovira preprostosti sintetičnih listinjenj, prav tako pa 
ocena tveganj teh poslov zaradi nje ni prezapletena.

Predlog spremembe 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 3 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če zavarovanje zagotavljajo enote 
centralne ravni držav ali druge javne 
institucije, se zagotovi izčlenitev 
vnaprejšnjih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) uveljavitve možnosti predčasnega 
odpoklica posla v določenem času (v 
nadaljnjem besedilu: opcija predčasnega 
odpoklica), kadar je časovno obdobje, 
merjeno od datuma zaključka, enako 
tehtanemu povprečnemu času trajanja 
začetnega referenčnega portfelja ob 
zaključku ali daljše od njega;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 70
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) uveljavitve možnosti predčasnega 
odpoklica posla v določenem času (v 
nadaljnjem besedilu: opcija predčasnega 
odpoklica), kadar je časovno obdobje, 
merjeno od datuma zaključka, enako 
tehtanemu povprečnemu času trajanja 
začetnega referenčnega portfelja ob 
zaključku ali daljše od njega;

(d) uveljavitve možnosti predčasnega 
odpoklica posla v določenem času (v 
nadaljnjem besedilu: opcija predčasnega 
odpoklica), kadar je časovno obdobje, 
merjeno od datuma zaključka, enako 
tehtanemu povprečnemu času trajanja 
začetnega referenčnega portfelja na datum 
zaključka ali daljše od njega;

Or. en

Obrazložitev

Črtanje točke (d) bi pomenilo, da bi bilo treba posel ohraniti do vgrajene nakupne opcije ali 
do končnega zakonskega roka zapadlosti. Zaradi tega bi se precej podaljšalo trajanje posla, 
povečali bi se stroški, originator pa bi se tudi težje izognil stroškom v primeru dobrega 
razvoja portfelja. Na splošno bi to povzročilo primere, v katerih se zaradi ekonomskih 
učinkov posel ne bi odobril ali pa bi v obdobju trajanja postal neučinkovit (npr. zaradi 
predplačil, uspešnosti itd.) in ga ne bi bilo mogoče odpoklicati. Zato je treba ohraniti pristop 
Komisije k tej točki (d).

Predlog spremembe 71
Paul Tang

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opcija predčasnega odpoklica za namene 
iz točke (d) ni strukturirana tako, da bi se 
izognili dodeljevanju izgub pozicijam 

Opcija predčasnega odpoklica za namene 
iz točke (d) ni strukturirana tako, da bi se 
izognili dodeljevanju izgub pozicijam 
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kreditne izboljšave ali drugim pozicijam 
investitorjev, niti ni strukturirana na 
drugačen način, ki bi zagotavljal kreditno 
izboljšavo.

kreditne izboljšave ali drugim pozicijam 
investitorjev, niti ni strukturirana na 
drugačen način, ki bi zagotavljal kreditno 
izboljšavo. Originatorji uradno obvestijo 
pristojne organe, kako se izpolnjuje ta 
zahteva, vključno z utemeljitvijo uporabe 
opcije predčasnega odpoklica in 
prepričljivim opisom, s katerim pokažejo, 
da se kakovost osnovnih sredstev ne 
poslabšuje.

Or. en

Predlog spremembe 72
Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Originator se lahko zaveže k 
uporabi sintetičnega presežnega razmika, 
ki je na voljo kot kreditna izboljšava za 
investitorje, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

črtano

(a) znesek sintetičnega presežnega 
razmika, za katerega se originator zaveže, 
da ga bo uporabljal kot kreditno 
izboljšavo v vsakem plačilnem obdobju, je 
določen v dokumentaciji posla in izražen 
kot določen odstotek skupnega 
neporavnanega zneska portfelja na 
začetku ustreznega plačilnega obdobja 
(fiksni sintetični presežni razmik);
(b) sintetični presežni razmik, ki se ne 
uporablja za kritje kreditnih izgub, ki 
nastanejo v plačilnem obdobju, se vrne 
originatorju;
(c) za originatorje, ki uporabljajo pristop 
IRB iz člena 143 Uredbe (EU) 
št. 575/2013, skupni znesek prevzetih 
obveznosti na leto ni višji od zneskov 
regulativnih enoletnih pričakovanih izgub 
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v osnovnem portfelju osnovnih 
izpostavljenosti, izračunanih v skladu s 
členom 158 Uredbe (EU) št. 575/2013;
(d) za originatorje, ki ne uporabljajo 
pristopa IRB iz člena 143 Uredbe (EU) 
št. 575/2013, se izračun enoletne 
pričakovane izgube v osnovnem portfelju 
jasno določi v dokumentaciji posla;
(e) v dokumentaciji posla so določeni 
pogoji iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Sintetično listinjenje je dejavnik, ki pospešuje in poglablja finančne krize. Prav to se je 
zgodilo med zadnjo krizo. Če bi se ti posli olajšali, bi se povečalo finančno sistemsko 
tveganje, zaradi česar bi se zmanjšala finančna stabilnost.

Predlog spremembe 73
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) preostala najdaljša zapadlost 
navedenih dolžniških vrednostnih papirjev 
je tri mesece, kar ustreza datumom plačila;

(i) preostala najdaljša zapadlost 
navedenih dolžniških vrednostnih papirjev 
je tri mesece, kar je najpozneje do 
naslednjega datuma plačila;

Or. en

Predlog spremembe 74
Paul Tang

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju ali njegovem povezanem 
podjetju, kadar je originator ali povezano 
podjetje prodajalcu zavarovanja 
zagotovilo zavarovanje s premoženjem, ki 
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
(i) je v obliki dolžniških vrednostnih 
papirjev z utežjo tveganja 0 % iz 
poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe 
(EU) št. 575/2013 ali ima stopnjo kreditne 
kakovosti najmanj 1, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013;
(ii) ima glavnico, ki ni manjša od 
neodplačanega zneska zavarovane tranše;
(iii) ga ima skrbnik, ki je neodvisen od 
originatorja in investitorjev, in
(iv) ima preostalo najdaljšo zapadlost, ki 
ni poznejša od naslednjega datuma 
plačila, ali je določeno z dogovorom o 
dnevnem kritju z gotovino ali dodatnim 
zavarovanjem, ki izpolnjuje zahteve iz 
točk (b)(i) in (b)(iii).

Or. en

Predlog spremembe 75
Caroline Nagtegaal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, če je moral originator 
prodajalcu zavarovanja zagotoviti 
zavarovanje z vrednostnimi papirji. Tako 
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zavarovanje z vrednostnimi papirji bi 
moralo imeti nominalno vrednost, ki ni 
manjša od neporavnanega zneska 
zavarovane tranše. Če je datum zapadlosti 
zavarovanja z vrednostnimi papirji 
poznejši od naslednjega datuma plačila, 
mora biti za tako zavarovanje sklenjen 
dogovor o dnevnem kritju z dodatnim 
zavarovanjem z vrednostnimi papirji ali 
gotovino.

Or. en

Predlog spremembe 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 3, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 77
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
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originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 3, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi preprečili negativen učinek na bančno financiranje med 
znižanjem, zagotovili večjo skladnost s sedanjimi tržnimi praksami in preprečili težave, ki 
nastanejo, kadar banke zavarovanje za sintetične posle med znižanjem prenesejo na tretje 
osebe, zaradi česar se njihova pozicija še poslabša, ogrožena pa je tudi zanesljivost 
kreditnega zavarovanja sintetičnih listinjenj.

Predlog spremembe 78
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 3, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 

(b) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
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osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 2, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, ki ustreza stopnji kreditne 
kakovosti najmanj 3, kot je navedeno v 
členu 136 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 80
Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zavarovanje s premoženjem v 
obliki gotovine pri kreditni instituciji tretje 
osebe ali v obliki gotovinskih depozitov pri 
originatorju, če se, kadar je to ustrezno, ta 
gotovina na ravni kreditne institucije 
tretje osebe ali originatorja razlikuje in 
loči in če je zaradi takega razlikovanja in 
ločenosti ta gotovina izvzeta iz stečaja v 
primeru neizpolnjevanja obveznosti ali 
insolventnosti kreditne institucije tretje 
osebe ali originatorja.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti primerno alternativo bonitetnim merilom, predlog 
pa je od teh še učinkovitejši pri zmanjševanju kreditnega tveganja nasprotne stranke za vse 
stranke, vključene v posel, kar je glavni cilj merila 35 iz poročila organa EBA o listinjenju 
STS.

Predlog spremembe 81
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 2, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 3, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem v 
roku šestih mesecev prenese na kreditno 
institucijo tretje osebe s stopnjo kreditne 
kakovosti 3 ali več ali se zavarovanje s 
premoženjem vloži v vrednostne papirje, ki 
izpolnjujejo merila iz točke (a) tega 
odstavka. Šteje se, da so zahteve iz te 
točke (b) izpolnjene v primeru naložb v 
kreditne zapise, ki jih izda originator, v 
skladu s členom 218 Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi preprečili negativen učinek na bančno financiranje med 
znižanjem, zagotovili večjo skladnost s sedanjimi tržnimi praksami in preprečili težave, ki 
nastanejo, kadar banke zavarovanje za sintetične posle med znižanjem prenesejo na tretje 
osebe, zaradi česar se njihova pozicija še poslabša, ogrožena pa je tudi zanesljivost 
kreditnega zavarovanja sintetičnih listinjenj.

Predlog spremembe 82
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 2, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 3, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 3 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
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zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 2, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 
kreditne kakovosti najmanj 3, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 3 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 26 e – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 

Če kreditna institucija tretje osebe ali 
originator ne izpolnjuje več stopnje 



PE658.992v01-00 38/41 AM\1215733SL.docx

SL

kreditne kakovosti najmanj 2, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

kreditne kakovosti najmanj 3, se za namene 
točke (b) zavarovanje s premoženjem takoj 
prenese na kreditno institucijo tretje osebe 
s stopnjo kreditne kakovosti 2 ali več ali se 
zavarovanje s premoženjem vloži v 
vrednostne papirje, ki izpolnjujejo merila 
iz točke (a) tega odstavka. Šteje se, da so 
zahteve iz te točke (b) izpolnjene v primeru 
naložb v kreditne zapise, ki jih izda 
originator, v skladu s členom 218 Uredbe 
(EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 85
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 31 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. ESRB brez poseganja v odstavek 2 in 
poročilo iz člena 44 v tesnem sodelovanju 
z ESMA, EBA in EIOPA objavi poročilo z 
analizo učinkov uvedbe kategorije 
bilančnih listinjenj STS s to uredbo ter 
morebitnih z njo povezanih sistemskih 
tveganj, kot so potencialna tveganja, ki bi 
nastala zaradi koncentracije in 
medsebojne povezanosti nejavnih 
prodajalcev kreditnega zavarovanja.
ESRB poročilo objavi do 1. julija 2022 in 
vanj vključi posebne značilnosti bilančnih 
listinjenj, in sicer to, da so na finančnih 
trgih običajno prilagojena in zasebna, ter 
preuči, ali sedanji okvir resnično prispeva 
k zmanjšanju tveganj v finančnem 
sistemu in boljšemu financiranju 
realnega gospodarstva.
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ESRB uporabi različne ustrezne vire 
podatkov, kot so:
(a) podatki, ki jih zberejo pristojni organi 
v skladu s členom 7(1);
(b) rezultati pregledov, ki so jih opravili 
imenovani pristojni organi v skladu s 
členom 30(2), in
(c) podatki, ki se hranijo v repozitorijih 
listinjenj v skladu s členom 10.
ESRB po potrebi Komisiji, ESA in 
državam članicam izda opozorila in 
priporočila za korektivne ukrepe v skladu 
s členom 16 Uredbe (EU) št. 1092/2010, 
med drugim v zvezi z ustreznostjo 
spreminjanja ravni zadržanja tveganja ali 
drugih makrobonitetnih ukrepov.
Komisija, ESA in države članice v skladu 
s členom 17 Uredbe (EU) št. 1092/2010 
sporočijo ESRB, Evropskemu parlamentu 
in Svetu ukrepe, sprejete v odziv na 
priporočila, ter predložijo ustrezno 
utemeljitev morebitnega neukrepanja v 
treh mesecih od datuma posredovanja 
priporočil naslovnikom.“

Or. en

Predlog spremembe 86
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 44 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) v členu 44 se vstavi naslednja 
točka:
„(da) geografski lokaciji SSPE z oceno 
razlogov za izbiro lokacije, vključno s tem, 
v kolikšni meri je nanjo bistveno vplival 
obstoj ugodnega davčnega in 
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regulativnega režima.“

Or. en

Predlog spremembe 87
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 46 – odstavek 2 – točka f

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(13a) v členu 46 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:

(f) izvajanje zahtev iz člena 22(4) in ali jih 
je treba razširiti na listinjenje, kadar 
osnovne izpostavljenosti niso stanovanjski 
krediti ali krediti za nakup avtomobilov ali 
zakupi avtomobilov, z namenom 
vključevanja razkritij v zvezi z okoljskimi, 
socialnimi in upravljavskimi dejavniki;

„(f) izvajanje zahtev iz člena 22(4) in 
člena 26d(4);“

Or. en

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

Predlog spremembe 88
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 b (novo)
Uredba (EU) 2017/2402
Člen 46 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) v členu 46 se doda naslednja 
točka:
„(ha) izvedljivost regulativnega okvira za 
dopolnitev okvira za listinjenje, 
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določenega v tej uredbi, z vzpostavitvijo 
sistema bank z omejenimi licencami, ki 
opravljajo funkcije SSPE ter imajo 
izključno pravico do nakupa 
izpostavljenosti od originatorjev in 
prodaje terjatev, podprte s kupljenimi 
izpostavljenostmi do investitorjev. V 
poročilu se z vidika javne politike in 
realnega gospodarstva podrobno preučijo 
prednosti in slabosti ureditve jasno 
določenih subjektov, za katere bi veljal 
poseben nadzorni in insolvenčni režim, ki 
bi zajemal bistvene dejavnosti 
posredništva med originatorji in 
investitorji, v primerjavi z zdajšnjimi zelo 
heterogenimi razmerami.“

Or. en


