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Pozměňovací návrh 18
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 regulaci a kontrole kapitálu po 
poslední recesi. Krize COVID-19 by se neměla stát záminkou k odklonu od regulace. Podpora 
a usnadnění využívání sekuritizace u úvěrů v selhání je řešením pouze pro finanční sektor, a 
nikoli pro reálnou ekonomiku, rodiny a malé podniky.

Pozměňovací návrh 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Konečné prvky rámce Basel III 
zveřejněné dne 7. prosince 2017 ukládají v 
případě sekuritizovaných expozic 
požadavek minimálního úvěrového 
hodnocení pouze pro omezenou skupinu 
poskytovatelů zajištění, konkrétně pro 
subjekty, které nejsou vládními subjekty, 
subjekty veřejného sektoru, institucemi 
nebo jinými obezřetnostně regulovanými 
finančními institucemi. Je proto nezbytné 
změnit čl. 249 odst. 3 nařízení (EU) 
č. 575/2013 tak, aby byl v souladu s 
rámcem Basel III, aby se zvýšila účinnost 
vnitrostátních systémů veřejných záruk, 
které pomáhají strategiím institucí pro 
sekuritizaci nevýkonných expozic po 

5. Konečné prvky rámce Basel III 
zveřejněné dne 7. prosince 2017 ukládají v 
případě sekuritizovaných expozic 
požadavek minimálního úvěrového 
hodnocení pouze pro omezenou skupinu 
poskytovatelů zajištění, konkrétně pro 
subjekty, které nejsou vládními subjekty, 
subjekty veřejného sektoru, institucemi 
nebo jinými obezřetnostně regulovanými 
finančními institucemi. Je proto nezbytné 
změnit čl. 249 odst. 3 nařízení (EU) 
č. 575/2013 tak, aby byl v souladu s 
rámcem Basel III, aby se zvýšila účinnost 
vnitrostátních systémů veřejných záruk, 
které pomáhají strategiím institucí pro 
sekuritizaci nevýkonných expozic po 
pandemii COVID-19. Neregulovaný 
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pandemii COVID-19. poskytovatel osobního zajištění úvěrového 
rizika musí dosáhnout stupně úvěrové 
kvality 3 nebo vyššího.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jak poukázal orgán EBA ve své 
„Zprávě o STS rámci pro syntetickou 
sekuritizaci“ ze dne 6. května 2020, je 
nezbytné zavést zvláštní rámec pro 
jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou (STS) rozvahovou 
sekuritizaci. Vzhledem k nižšímu riziku 
zmocnění a modelu u STS rozvahové 
sekuritizace ve srovnání s rozvahovou 
syntetickou sekuritizací jinou než STS by 
mělo být zavedeno odpovídající rizikově 
citlivé nastavení pro STS rozvahové 
sekuritizace, jak doporučuje orgán EBA ve 
své zprávě. Větší využití STS rozvahové 
sekuritizace podporované rizikově 
citlivějším zacházením pro tranše s vyšší 
předností v rámci těchto sekuritizací uvolní 
regulatorní kapitál a v konečném důsledku 
obezřetnostně řádným způsobem dále zvýší 
úvěrovou kapacitu institucí.

7. Jak poukázal orgán EBA ve své 
„Zprávě o STS rámci pro syntetickou 
sekuritizaci“ ze dne 6. května 2020, je 
nezbytné zavést zvláštní rámec pro 
jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou (STS) rozvahovou 
sekuritizaci. Vzhledem k nižšímu riziku 
zmocnění a modelu u STS rozvahové 
sekuritizace ve srovnání s rozvahovou 
syntetickou sekuritizací jinou než STS by 
mělo být zavedeno odpovídající rizikově 
citlivé nastavení pro STS rozvahové 
sekuritizace, jak doporučuje orgán EBA ve 
své zprávě s využitím stávajícího 
preferenčního regulačního zacházení s 
přednostními tranšemi portfolií cenných 
papírů malých a středních podniků. Větší 
využití STS rozvahové sekuritizace 
podporované rizikově citlivějším 
zacházením pro tranše s vyšší předností v 
rámci těchto sekuritizací uvolní regulatorní 
kapitál a v konečném důsledku 
obezřetnostně řádným způsobem dále zvýší 
úvěrovou kapacitu institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 132 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) v článku 132 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„6a. Pokud jsou splněny podmínky 
uvedené v odstavci 3 a v souladu s 
odstavcem 4, expozicím ve formě 
podílových jednotek nebo akcií v 
subjektech kolektivního investování se 
přidělí riziková váha 0 %, jestliže je jejich 
podkladové portfolio tvořeno státními 
dluhopisy členských států eurozóny, 
jejichž relativní váhy pro dluhopisy 
každého členského státu se rovnají 
relativní váze příspěvku každého 
členského státu do základního kapitálu 
Evropské centrální banky (ECB). 
Relativní váha kapitálového příspěvku do 
ECB každého členského státu je v souladu 
s klíčem pro upisování splaceného 
základního kapitálu ECB národními 
centrálními bankami členských států, jak 
je stanoveno v článku 29 Protokol o 
statutu Evropského systému centrálních 
bank a Evropské centrální banky, který 
tvoří přílohu Smlouvy o Evropské unii a 
Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 213 – odst. 1 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) v čl. 213 odst. 1 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
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a) zajištění úvěrového rizika je přímé; zajištění úvěrového rizika je přímé nebo 
prostřednictvím zvláštní účelové jednotky 
odolné vůči úpadku;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Pozměňovací návrh 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 242 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 242 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„19a) „syntetickým nadměrným rozpětím“ 
syntetické nadměrné rozpětí ve smyslu čl. 
2 bodu 28 nařízení (EU) 2017/2402;“

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 248 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) v čl. 248 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„da) Hodnota expozice syntetického 
nadměrného rozpětí zahrnuje případně 
tyto položky:
i) jakékoli příjmy ze sekuritizovaných 
expozic již zaúčtované institucí, která je 
původcem, ve výkazu příjmů podle 
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použitelného účetního rámce, které 
instituce, která je původcem, smluvně 
určila pro transakci jako syntetické 
nadměrné rozpětí;
ii) jakékoli syntetické nadměrné rozpětí 
smluvně určené institucí, která je 
původcem, v jakémkoli předchozím 
období, které je stále k dispozici pro 
absorpci ztrát;
iii) jakékoli syntetické nadměrné rozpětí 
smluvně určené původcem pro stávající 
období, které je stále k dispozici pro 
absorpci ztrát;
iv) jakékoli syntetické nadměrné rozpětí 
smluvně určené původcem pro budoucí 
období.
Pro účely bodu i) se do hodnoty expozice 
nezahrne žádná částka, která je 
poskytnuta jako kolaterál nebo úvěrové 
posílení v souvislosti se syntetickou 
sekuritizací a již podléhá kapitálovým 
požadavkům v souladu s ustanoveními 
této kapitoly.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 248 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) v článku 248 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„3a. EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem pro upřesnění 
způsobu, jakým instituce určí hodnotu 
expozice, jak je uvedeno v odst. 1 písm. 
da).
Orgán EBA předloží tyto návrhy 
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regulačních technických norem Komisi do 
[6 měsíců po dni vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 249 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 2 musí mít způsobilí 
poskytovatelé osobního zajištění 
úvěrového rizika uvedení v čl. 201 odst. 1 
písm. g) úvěrové hodnocení vypracované 
uznanou externí ratingovou agenturou na 
stupni úvěrové kvality 3 nebo vyšším.;

Odchylně od odstavce 2 musí mít způsobilí 
poskytovatelé osobního zajištění 
úvěrového rizika uvedení v čl. 201 odst. 1 
písm. g) úvěrové hodnocení vypracované 
uznanou externí ratingovou agenturou na 
stupni úvěrové kvality 2 nebo vyšším;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 249 – odst. 6 – písm. b

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) v čl. 249 odst. 6 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) instituce, která kupuje zajištění 
úvěrového rizika, vypočítá objemy rizikově 

„b) instituce, která kupuje zajištění 
úvěrového rizika, vypočítá objemy rizikově 
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vážených expozic pro zajištěnou část v 
souladu s kapitolou 4.

vážených expozic pro zajištěnou část v 
souladu s kapitolou 4. Pokud 
sekuritizovaná pozice může využít 
zajištění úvěrového rizika, poskytne se 
toto zajištění v sekuritizovaném portfoliu 
nebo přímo sekuritizované pozici.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Pozměňovací návrh 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 249 – odst. 7 – písm. b

Původní znění Pozměňovací návrh

1b) v čl. 249 odst. 7 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) instituce, která kupuje zajištění 
úvěrového rizika, vypočítá objemy rizikově 
vážených expozic pro zajišťovanou část 
pozice uvedenou v písmeni a) v souladu s 
kapitolou 4. Instituce zachází s částí 
sekuritizované pozice, která není zajištěna 
proti úvěrovému riziku, jako se 
samostatnou sekuritizovanou pozicí a 
vypočítá objemy rizikově vážených 
expozic v souladu s pododdílem 3, s 
výhradou odstavců 8, 9 a 10.

„b) instituce, která kupuje nebo využívá 
zajištění úvěrového rizika, vypočítá 
objemy rizikově vážených expozic pro 
zajišťovanou část pozice uvedenou 
v písmeni a) v souladu s kapitolou 4. 
Instituce zachází s částí sekuritizované 
pozice, která není zajištěna proti 
úvěrovému riziku, jako se samostatnou 
sekuritizovanou pozicí a vypočítá objemy 
rizikově vážených expozic v souladu s 
pododdílem 3, s výhradou odstavců 8, 9 a 
10. Pokud sekuritizovaná pozice může 
využít zajištění úvěrového rizika, poskytne 
se toto zajištění v sekuritizovaném 
portfoliu nebo přímo sekuritizované 
pozici.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Pozměňovací návrh 29
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Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 256 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 256 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„5a. Pro účely výpočtu záchytných 
bodů (A) a uvolňujících bodů (D) 
syntetické sekuritizace zachází instituce, 
která je původcem sekuritizace, s 
hodnotou expozice sekuritizované pozice 
odpovídající syntetickému nadměrnému 
rozpětí uvedenému v čl. 248 písm. da) jako 
s tranší a upraví záchytné body (A) a 
uvolňující body (D) ostatních tranší, které 
si ponechává, tím, že se tato hodnota 
expozice připočítá k nesplacenému 
zůstatku seskupení podkladových expozic 
v sekuritizaci. Instituce jiné než instituce, 
která je původcem, tuto úpravu 
neprovádí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 268 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) v článku 268 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Instituce, která je původcem, sponzorem 
či jinou institucí a která využívá přístup 
SEC-IRBA, nebo instituce, která je 
původcem nebo sponzorem a která 
využívá přístup SEC-SA nebo SEC-ERBA, 

1. Instituce, která je původcem, sponzorem 
či jinou institucí a která využívá přístup 
SEC-IRBA nebo SEC-SA nebo SEC-
ERBA, může použít maximální kapitálový 
požadavek pro sekuritizovanou pozici, 
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může použít maximální kapitálový 
požadavek pro sekuritizovanou pozici, 
kterou drží, rovnající se kapitálovým 
požadavkům, které by se počítaly podle 
kapitoly 2 nebo 3 ve vztahu k daným 
podkladovým expozicím, jako kdyby 
nebyly sekuritizovány. Pro účely tohoto 
článku zahrnuje kapitálový požadavek 
přístupu IRB výši očekávaných ztrát 
spojenou s danými expozicemi 
vypočítanou podle kapitoly 3 a výši 
neočekávaných ztrát.

kterou drží, rovnající se kapitálovým 
požadavkům, které by se počítaly podle 
kapitoly 2 nebo 3 ve vztahu k daným 
podkladovým expozicím, jako kdyby 
nebyly sekuritizovány. Pro účely tohoto 
článku zahrnuje kapitálový požadavek 
přístupu IRB výši očekávaných ztrát 
spojenou s danými expozicemi 
vypočítanou podle kapitoly 3 a výši 
neočekávaných ztrát.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 100 %.

1. Pokud se přístup SEC-IRBA nebo 
SEC-SA musí použít v souladu s článkem 
254, uplatní se na rizikovou váhu pro 
pozici v sekuritizaci nevýkonných expozic 
minimální úroveň 100 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
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vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 100 %.

vypočítá v souladu s článkem 254.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 100 %.

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254.

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 100 %.

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 100 %.

1. Riziková váha pro pozici v 
sekuritizaci nevýkonných expozic se 
vypočítá v souladu s článkem 254, přičemž 
minimální úroveň činí 150 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny 
ve výši nejméně 50 % z nominální 
hodnoty expozic.

2. Instituce přidělí přednostní tranši 
kvalifikované tradiční sekuritizace 
nevýkonné expozice tyto rizikové váhy:

a) pokud se musí použít přístup SEC-
IRBA nebo SEC-SA v souladu s článkem 
254, rizikovou váhu vyplývající z článku 
259 u SEC-IRBA nebo z článku 261 u 
přístupu SEC-SA;
b) pokud se musí použít přístup SEC-
ERBA v souladu s článkem 254, rizikovou 
váhu vyplývající z článku 263.
Pro účely článku 267 platí toto:
a) očekávané ztráty spojené s 
podkladovými expozicemi se do výpočtu 
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maximální rizikové váhy kvalifikovaného 
přednostního dluhopisu tradiční 
sekuritizace nevýkonné expozice zahrnou 
po odečtení nevratné slevy z kupní ceny 
expozice;
b) na maximální rizikovou váhu 
kvalifikovaného přednostního dluhopisu 
tradiční sekuritizace nevýkonné expozice 
ve smyslu písmena a) se vztahuje strop 
rizikové váhy ve výši 100 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny 
ve výši nejméně 50 % z nominální 
hodnoty expozic.

2. Instituce přidělí přednostní tranši 
způsobilé tradiční sekuritizace nevýkonné 
expozice tyto rizikové váhy:

a) v případech, kdy se musí použít přístup 
SEC-IRBA nebo SEC-SA v souladu s 
článkem 254, rizikovou váhu vyplývající z 
článku 259 u SEC-IRBA nebo z článku 
261 u přístupu SEC-SA;
b) v případech, kdy se musí použít přístup 
SEC-ERBA v souladu s článkem 254, 
rizikovou váhu vyplývající z článku 263.
Pro účely článku 267 platí toto:
a) za účelem stanovení maximální 
rizikové váhy způsobilého přednostního 
dluhopisu tradiční sekuritizace nevýkonné 
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expozice se očekávané ztráty spojené s 
podkladovými expozicemi do výpočtu 
zahrnou po odečtení nevratné slevy z 
kupní ceny expozice;
b) na maximální rizikovou váhu 
způsobilého přednostního dluhopisu 
tradiční sekuritizace nevýkonné expozice 
ve smyslu písmena a) se vztahuje strop 
rizikové váhy ve výši 100 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny 
ve výši nejméně 50 % z nominální hodnoty 
expozic.

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud výsledná nevratná 
sleva z kupní ceny činí nejméně 50 %.

Pro účely tohoto článku se „nevratnou 
slevou z kupní ceny“ rozumí výsledek 100 
% po odečtení částky prodejní ceny tranší 
(nebo části tranše) sekuritizace nevýkonné 
expozice prodané třetím investorům a 
nominální hodnota tranší (nebo části 
tranše), které si ponechá původce, 
vydělená nominální hodnotou 
podkladových expozic.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny 
ve výši nejméně 50 % z nominální 
hodnoty expozic.

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce přednostní tranši kvalifikované 
tradiční sekuritizace nevýkonných expozic 
tyto rizikové váhy, na níž se vztahuje strop 
rizikové váhy ve výši 100 %:

a) pokud se musí použít přístup SEC-
IRBA nebo SEC-SA v souladu s článkem 
254, riziková váha vyplývající z článku 
259 u SEC-IRBA nebo z článku 261 u 
přístupu SEC-SA;
b) pokud se musí použít přístup SEC-
ERBA v souladu s článkem 254, rizikovou 
váhu vyplývající z článku 263.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podrobněji rozvíjí pozměňovací návrh 9 z návrhu zprávy. Přesouvá 
obecný strop rizikové váhy ve výši 100 % ve všech třech přístupech pro kvalifikovanou 
sekuritizaci (nevratná sleva z kupní ceny>50) do čl. 269a odst. 2 s cílem vyjasnit oddělení 
stropu v rámci těchto tří přístupů a nově zavedeným stropem v článku 267, což je v souladu se 
zjištěními uvedenými ve stanovisku orgánu EBA 2019/13.

Pozměňovací návrh 40
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny ve 
výši nejméně 50 % z nominální hodnoty 
expozic.

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z kupní 
ceny ve výši nejméně 50 % z nominální 
hodnoty expozic ke dni konečného 
termínu vzniku sekuritizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny ve 
výši nejméně 50 % z nominální hodnoty 
expozic.

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 150 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny ve 
výši nejméně 50 % z nominální hodnoty 
expozic.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce sekuritizované pozici s vyšší 
předností v tradiční sekuritizaci 
nevýkonných expozic rizikovou váhu ve 
výši 100 %, pokud byly expozice v 
seskupení zajišťujícím sekuritizaci 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z ceny ve 
výši nejméně 50 % z nominální hodnoty 
expozic.

2. Instituce přidělí sekuritizované 
pozici s vyšší předností v tradiční 
sekuritizaci nevýkonných expozic 
maximální rizikovou váhu ve výši 100 %, 
pokud byly expozice v seskupení 
zajišťujícím sekuritizaci převedeny na 
sekuritizační jednotku pro speciální účel s 
nevratnou slevou z ceny ve výši nejméně 
20 % z nominální hodnoty expozic.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li sleva z převodu buď 
podkladových expozic, nebo tranše (nebo 
části tranše) strukturována tak, aby ji bylo 
možné zcela nebo částečně vrátit původci, 
považuje se tato sleva za vratnou a pro 
účely tohoto článku se nezapočítává do 
nevratné slevy z kupní ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
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Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely odstavce 1 a 2 tohoto 
článku splňuje expozice v seskupení 
zajišťující sekuritizaci tato kritéria:
a) sekuritizace je kryta seskupením 
expozic vůči podnikům za podmínky, že 
nejméně 70 % z nich, pokud jde o podíl 
v portfoliu, se v době vydání sekuritizace 
považuje za malé a střední podniky ve 
smyslu článku 501;
b) expozice byly klasifikovány jako 
nevýkonné v období od 1. února 2020 do 
31. prosince 2022;
c) expozice neohrožují úvěrové expozice 
vůči uhlíkově náročným aktivům, včetně 
expozic spojených s přechodnými riziky 
souvisejícími s odpisy aktiv v důsledku 
změn právních předpisů, jsou-li 
významné;
d) instituce může prokázat, že pro 
expozice neexistují žádná relevantní rizika 
týkající se udržitelnosti, včetně 
environmentálních a sociálních rizik a 
rizik v oblasti správy a řízení (rizicích 
ESG), jsou-li tato rizika významná.
Pro účely provádění podmínky uvedené v 
prvním pododstavci písm. c) vypracuje 
EBA návrhy regulačních technických 
norem pro stanovení kritérií pro určování 
a měření uhlíkové intenzity, které budou 
založeny na metodice uhlíkové stopy s 
cílem vytvořit seznam expozic, které jsou 
považovány za expozice vůči uhlíkově 
náročným aktivům.
Orgán EBA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[šesti měsíců po stupu tohoto nařízení v 
platnost].
Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto 
nařízení přijetím regulačních technických 
norem uvedených v prvním pododstavci v 
souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) 
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č. 1093/2010.
Pro účely prvního pododstavce písm. d) 
vypracuje orgán EBA návrhy regulačních 
technických norem pro vypracování 
metodiky pro zjišťování a měření rizik 
ESG, včetně fyzických rizik a 
přechodových rizik.
Orgán EBA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[6 měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu s 
články 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1093/2010.

Or. en

Odůvodnění

Expozice vůči uhlíkově náročným aktivům s sebou nesou značné finanční riziko, že se z nich 
stanou nevyužitá aktiva, a měly by proto podléhat konzervativnímu obezřetnostnímu 
zacházení. Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby se nové změny nestaly implicitní dotací pro 
společnosti působící v oblasti fosilních paliv nebo činnosti využívající fosilní paliva a 
nepodrývaly cíle strategie udržitelného financování a plnění závazků EU v rámci Pařížské 
dohody.

Pozměňovací návrh 45
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 – jsou-li 
splněny podmínky stanovené v tomto 
odstavci a původce používá výhradně 
pokročilý přístup IRB – je riziková váha 
pozice přednostní tranše v tradiční 
sekuritizaci nevýkonné expozice rovna 
expozicí vážené průměrné rizikové váze, 
která by byla použitelná na podkladové 
expozice, jako kdyby tyto expozice nebyly 
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sekuritizovány, při dodržení minimální 
hodnoty 70 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 2 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Sekuritizovaným pozicím v 
sekuritizaci nevýkonné expozice, která 
ohrožuje nové expozice vůči společnostem 
působícím v oblasti fosilních paliv a 
činnostem využívajícím fosilní paliva, 
zásobám fosilních paliv a elektrárnám na 
fosilní paliva se přidělí riziková váha 
1250 %, pokud expozice vznikla po 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pro účely tohoto článku:
a) společností působící v oblasti fosilních 
paliv nebo činností využívající fosilní 
paliva se rozumí společnost nebo zařízení 
zabývající se průzkumem, těžbou nebo 
využíváním uhlí, ropy, zemního plynu, 
břidlicového plynu nebo ropných písků;
b) elektrárnou na fosilní paliva se rozumí 
elektrárna spalující uhlí, ropu, zemní plyn 
nebo břidlicový plyn za účelem výroby 
energie;
c) zdroji fosilních paliv se rozumí uhlí, 
ropa, zemní plyn, ropné písky a břidlicový 
plyn.

Or. en

Odůvodnění

Expozice vůči uhlíkově náročným aktivům s sebou nesou značné finanční riziko, že se z nich 
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stanou nevyužitá aktiva, a měly by proto podléhat konzervativnímu obezřetnostnímu 
zacházení.

Pozměňovací návrh 47
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely čl. 268 odst. 1 se 
očekávané ztráty spojené s pozicemi v 
sekuritizaci nevýkonných expozic zahrnují 
po odečtení nevratné slevy z ceny podle 
odstavce 2 tohoto článku a případně 
jakýchkoli dodatečných specifických úprav 
o úvěrové riziko.

4. Pro účely čl. 268 odst. 1 se 
očekávané ztráty spojené s pozicemi v 
sekuritizaci nevýkonných expozic zahrnují 
po odečtení nevratné kupní slevy z ceny 
podle odstavce 2 tohoto článku a případně 
jakýchkoli dodatečných specifických úprav 
o úvěrové riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely článku 267 platí toto:
a) pokud instituce používá přístup IRB u 
podkladových expozic, při výpočtu 
maximální rizikové váhy kvalifikované 
přednostní tranše tradiční sekuritizace 
nevýkonné expozice odečte nevratnou 
slevu z kupní ceny podkladových expozic 
od očekávaných ztrát a hodnoty expozice 
těchto expozic podle následujícího vzorce, 
přičemž minimální úroveň činí 50 %:
RW cap = RWA + 12.5 * max (0;EL-
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NRPPD) / (EAD – NRPPD)
b) pokud instituce používá 
standardizovaný přístup k podkladovým 
expozicím a podkladové expozice byly 
převedeny na sekuritizační jednotku pro 
speciální účel s nevratnou slevou z kupní 
ceny ve výši nejméně 20 % nesplaceného 
zůstatku těchto expozic, na maximální 
rizikovou váhu přednostní tranše se 
použije strop rizikové váhy ve výši 100 %.

Or. en

Odůvodnění

Použije-li se přístup SEC-SA, orgán EBA (EBA/OP/2019/13) je toho názoru, že investor by 
měl mít možnost uplatnit 100 % rizikové váhy pro stropy pro sekuritizace, u nichž bylo 
původci povoleno použít tuto rizikovou váhu v podkladovém portfoliu podle článku 127 a kde 
částka nevratné slevy z kupní ceny je alespoň stejná nebo vyšší než hodnota specifických 
úprav o úvěrové riziko provedených původcem. Za tímto účelem vychází tento pozměňovací 
návrh z pozměňovacího návrhu 11 z návrhu zprávy a odpovídajícím způsobem mění odstavec 
4a. Slouží jako další zpřesnění – v zájmu větší přesnosti by měl být přístup „net/net“ vyjádřen 
jako vzorec.

Pozměňovací návrh 49
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na článek 270 může 
instituce, která je původcem, stanovit 
objemy rizikově vážených expozic ve 
vztahu k sekuritizované pozici v souladu s 
článkem 260, 262 nebo 264, jsou-li 
splněny tyto podmínky:
a) sekuritizace byla emitována před 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost];
b) sekuritizace ke dni [den před datem 
vstupu tohoto nařízení v platnost] 
splňovala podmínky stanovené v článku 
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270 použitelné k tomuto datu.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 269 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Instituce poskytují příslušným 
orgánům samostatně každých šest měsíců 
zprávu o objemu expozic sekuritizaci 
nevýkonných expozic, jenž je vypočten v 
souladu s tímto článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 270

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) článek 270 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 270 Pozice s vyšší předností v 
STS rozvahové sekuritizaci
Instituce, která je původcem, může 
vypočítat objemy rizikově vážených 
expozic u STS rozvahové sekuritizace 
uvedené v čl. 26a odst. 1 nařízení 
2017/2402 v souladu s články 260, 262 
nebo 264 tohoto nařízení, podle okolností, 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:



AM\1215734CS.docx 25/34 PE658.993v01-00

CS

a) the securitisation meets the 
requirements set out in Article 243(2);
b) pozice se kvalifikuje jako 
sekuritizovaná pozice s vyšší předností.“;

Or. en

Odůvodnění

Stávající STS zacházení se syntetickou sekuritizací by se nemělo měnit, dokud Komise 
nezavrší svůj komplexní přezkum a nepředloží případné legislativní změny, a ten by měl být 
dokončen do ledna 2022.

Pozměňovací návrh 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 270 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) sekuritizace je kryta seskupením 
expozic vůči podnikům, z nichž nejméně 
70 % z hlediska zůstatku portfolia lze 
v době vydání sekuritizace nebo v případě 
revolvingových sekuritizací v době, kdy je 
expozice do sekuritizace přidána, 
považovat za malé a střední podniky ve 
smyslu článku 501; Pokud se procentní 
podíl expozic vůči malým a středním 
podnikům rovná 80 % z hlediska zůstatku 
portfolia, vynásobí se riziková váha pozic 
vypočítaná v souladu s články 260, 262 
nebo 264 tohoto nařízení koeficientem 
0,85.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 270 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) úvěrové riziko spojené s pozicemi, 
které si instituce, jež je původcem, 
neponechala, je převedeno 
prostřednictvím záruky nebo protizáruky 
splňující podmínky osobního zajištění 
úvěrového rizika stanovené v kapitole 4 
pro standardizovaný přístup k úvěrovému 
riziku;

Or. en

Odůvodnění

Je-li poskytnut zvláštní rámec pro rozvahovou sekuritizaci, musí být zavedena minimální 
rovnocenná kritéria pro zajištění úvěrového rizika jako kritéria stanovená pro regulatorní 
zacházení s tradiční sekuritizací, aby byla zajištěna řádná kolateralizace a soulad s rámcem 
STS.

Pozměňovací návrh 54
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 270 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) třetí strana, na kterou se převádí 
úvěrové riziko, je jednou nebo více z 
těchto institucí:
i) ústřední vládou nebo centrální bankou 
členského státu, mezinárodní rozvojovou 
bankou, mezinárodní organizací nebo 
podpůrným subjektem za podmínky, že 
expozice vůči poskytovateli záruky nebo 
protizáruky podle kapitoly 2 odpovídají 
požadavkům na 0% rizikovou váhu;
ii) institucionálním investorem ve smyslu 
čl. 2 bodu 12 nařízení (EU) 2017/2402 za 
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podmínky, že příslušná záruka nebo 
protizáruka je plně zajištěna hotovostí 
složenou u instituce, která je původcem.

Or. en

Odůvodnění

Je-li poskytnut zvláštní rámec pro rozvahovou sekuritizaci, musí být zavedena minimální 
rovnocenná kritéria pro zajištění úvěrového rizika jako kritéria stanovená pro regulatorní 
zacházení s tradiční sekuritizací, aby byla zajištěna řádná kolateralizace a soulad s rámcem 
STS.

Pozměňovací návrh 55
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek -270 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) před článek 270a se vkládá nový 
článek, který zní:
„Článek -270a
Instituce, které jsou původci, podávají 
každých šest měsíců příslušným orgánům 
zprávu a zveřejňují informace o celkovém 
objemu expozic vůči syntetickým 
sekuritizacím členěné podle kategorie 
aktiv.“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 274 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) v článku 274 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„7a. Odchylně od odstavce 2 instituce 
vypočítají podle standardizovaného 
přístupu k úvěrovému riziku protistrany 
hodnotu expozice skupiny transakcí se 
započtením s nefinančními protistranami 
podle definice uvedené v čl. 2 bodu 9 
nařízení (EU) č. 648/2012, nebo operace s 
nefinančními protistranami usazenými ve 
třetí zemi, pokud tyto operace nepřekročí 
clearingový práh podle čl. 10 odst. 3 a 4 
uvedeného nařízení, dokud nebudou 
provedeny legislativní změny podle čl. 514 
odst. 2, a to takto: hodnota expozice = RC 
+ PF“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby koncoví uživatelé mohli i nadále zajišťovat svá rizika za účelem ochrany 
spolehlivosti svých rozvah, což je nesmírně důležité pro zachování hospodářské stability, 
zejména v situaci pandemie COVID-19, a bude mít zásadní význam pro obnovu.  Je třeba, aby 
se při provádění SA-CCR zabránilo lavinovému efektu na kapitálové požadavky bank. Změna 
SA-CCR zajistí rovné podmínky na mezinárodní úrovni, jelikož USA upravily SA-CCR stejným 
způsobem, neboť se vztahuje na klienty.

Pozměňovací návrh 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 325 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 325 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„3a. Pro účely této hlavy nakládají 
instituce s expozicemi ve formě subjektů 
kolektivního investování, jak je stanoveno 
v čl. 132 odst. 6a tohoto nařízení, jako s 
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expozicemi vůči ústřední vládě členského 
státu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 416 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) v čl. 416 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„ca) o převoditelných aktivech, která jsou 
subjekty kolektivního investování, jejichž 
podkladové portfolio tvoří státní dluhopisy 
členských států eurozóny, jak je 
stanoveno v čl. 132 odst. 6a tohoto 
nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 416 – odst. 2 – písm. c – bod i

Původní znění Pozměňovací návrh

3c) ustanovení čl. 416 odst. 2 písm. c) 
bodu i) se nahrazuje tímto:

i) investičním podnikem; i) investičním podnikem, s výjimkou 
subjektů kolektivního investování ve 
smyslu odst. 1 písm. ca) tohoto článku;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=CS)

Pozměňovací návrh 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 429 a – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d) v čl. 429a odst. 1 se vkládá se nové 
písmeno, které zní:
„ja) expozice, které jsou subjekty 
kolektivního investování, jejichž 
podkladové portfolio tvoří státní dluhopisy 
členských států eurozóny ve smyslu čl. 
132 odst. 6a tohoto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 494 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 494ba
Zachování právních účinků pro 
sekuritizované pozice
Odchylně od článku 270 může instituce, 
která je původcem, vypočítat objemy 
rizikově vážených expozic ve vztahu k 
sekuritizaci v souladu s článkem 260, 262 
nebo 264, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:
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a) sekuritizace byla emitována před 
[datum vstupu tohoto znění v platnost];
b) sekuritizace ke dni [den před datem 
vstupu tohoto nařízení v platnost] 
splňovala podmínky stanovené v článku 
270 použitelné k tomuto datu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 494 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 494ba
Zachování právních účinků pro 
sekuritizované pozice
Odchylně od článku 270 může původce 
vypočítat objemy rizikově vážených 
expozic ve vztahu k sekuritizaci v souladu 
s článkem 260, 262 nebo 264, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:
a) sekuritizace ke dni [den před datem 
vstupu tohoto nařízení v platnost] 
splňovala podmínky stanovené v článku 
270 použitelné k tomuto datu;
b) sekuritizace byla emitována před 
[datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].“

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 519 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 519aa 
Sekuritizace nevýkonných expozic
1. Nejpozději dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
obezřetnostní zacházení se sekuritizacemi 
nevýkonných expozic podle článku 269a s 
cílem zohlednit vývoj regulace v 
klasifikaci uhlíkově náročných aktiv a 
rizik ESG, jakož i možné rozšíření oblasti 
působnosti nařízení (EU) 2020/852, a 
případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh.
2. EBA každoročně sleduje uplatňování 
článku 269a a hodnotí zacházení 
regulatorního kapitálu s nevýkonnými 
sekuritizacemi s ohledem na vývoj a 
podmínky na trzích nevýkonných expozic, 
dopad na bankovní úvěrové postupy, jakož 
i dopady na rozšíření úvěrové kapacity 
institucí na reálnou ekonomiku, a 
nejpozději [2 roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zveřejní výroční 
zprávu o svých zjištěních.
Do šesti měsíců od zveřejnění zprávy 
orgánu EBA uvedené v prvním 
pododstavci předloží Komise na základě 
této zprávy Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování článku 269a, 
případně spolu s legislativním návrhem 
na revizi obezřetnostního zacházení se 
sekuritizací nevýkonných expozic.
3. Rada ESRB v úzké spolupráci s orgány 
EBA, ESMA a EIOPA zveřejní nejpozději 
do [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zprávu s cílem 
analyzovat dopad zavedení zvláštního 
zacházení pro nevýkonné expozice [a 
syntetické] sekuritizace, jako jsou 
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potenciální finanční rizika vyplývající z 
koncentrace a vzájemné propojenosti mezi 
neveřejnými prodejci úvěrového zajištění, 
na finanční stabilitu a veškerá systémová 
rizika.
Komise na základě zprávy rady ESRB 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, případně spolu s legislativním 
návrhem na revizi obezřetnostního 
zacházení poskytnutého sekuritizacím 
nejpozději do [dva roky ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost].“

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 519 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 519aa
Sekuritizace nevýkonných expozic
Orgán EBA sleduje uplatňování tohoto 
článku spolu se sekuritizačním trhem s 
nevýkonnými expozicemi a do [18 měsíců 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] 
předloží Komisi zprávu o svých 
zjištěních.“

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
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Článek 519 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 519ba
Subjekty kolektivního investování s 
podkladovým portfoliem tvořeným 
státními dluhopisy eurozóny
Evropská rada pro systémová rizika 
sleduje provádění čl. 132 odst. 6a, čl. 325 
odst. 3a, čl. 416 odst. 1 písm. ca), čl. 416 
odst. 2 písm. c) bodu i), čl. 429a odst. 1 
písm. ja) a rozvoj trhu pro subjekty 
kolektivního investování, jejichž 
podkladové portfolio tvoří státní dluhopisy 
členských států eurozóny s relativními 
váhami odpovídajícími kapitálovému 
příspěvku do ECB. Do [12 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zveřejní 
zprávu se svými zjištěními, jakož i 
případná doporučení pro rozvoj cenných 
papírů zajištěných státními dluhopisy. S 
přihlédnutím k těmto skutečnostem 
provede Komise revizi svého posouzení 
dopadů a případně změní své navrhované 
nařízení 2018/0171.“

Or. en


