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Predlog spremembe 18
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. Kriza zaradi COVID-19 ne bi smela biti izgovor za odpravo regulacije. Spodbujanje 
in olajšanje uporabe listinjenja za nedonosna posojila je rešitev samo za finančni sektor in ne 
za realno gospodarstvo ali družine in mala podjetja.

Predlog spremembe 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Končni elementi okvira Basel III, ki 
so bili objavljeni 7. decembra 2017, v 
primeru izpostavljenosti v listinjenju 
določajo minimalno zahtevo glede 
bonitetne ocene le za omejen sklop 
dajalcev zavarovanja, in sicer za subjekte, 
ki niso državni subjekti, subjekti javnega 
sektorja, institucije ali druge bonitetno 
regulirane finančne institucije. Člen 249(3) 
Uredbe (EU) št. 575/2013 je zato treba 
spremeniti, da se uskladi z okvirom 
Basel III ter s tem poveča učinkovitost 
nacionalnih javnih jamstvenih shem, ki 
pomagajo institucijam pri strategijah za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti po 
pandemiji COVID-19.

(5) Končni elementi okvira Basel III, ki 
so bili objavljeni 7. decembra 2017, v 
primeru izpostavljenosti v listinjenju 
določajo minimalno zahtevo glede 
bonitetne ocene le za omejen sklop 
dajalcev zavarovanja, in sicer za subjekte, 
ki niso državni subjekti, subjekti javnega 
sektorja, institucije ali druge bonitetno 
regulirane finančne institucije. Člen 249(3) 
Uredbe (EU) št. 575/2013 je zato treba 
spremeniti, da se uskladi z okvirom 
Basel III ter s tem poveča učinkovitost 
nacionalnih javnih jamstvenih shem, ki 
pomagajo institucijam pri strategijah za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti po 
pandemiji COVID-19. Nereguliran 
dajalec osebnega kreditnega zavarovanja 
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mora imeti stopnjo kreditne kakovosti 3 
ali več.

Or. en

Predlog spremembe 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način.

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu, na podlagi 
sedanje prednostne regulativne obravnave 
nadrejenih tranš portfeljev MSP. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način.

Or. en

Predlog spremembe 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 132 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) v členu 132 se vstavi naslednji 
odstavek:
„6a. Kadar so izpolnjeni pogoji iz 
odstavka 3, se v skladu z odstavkom 4 
izpostavljenostim v obliki enot ali deležev 
v kolektivnih naložbenih podjemih določi 
utež tveganja 0 %, če njihov osnovni 
portfelj sestavljajo državne obveznice 
držav članic euroobmočja, pri katerih so 
relativne uteži za obveznice posameznih 
držav članic enake relativni uteži 
prispevka držav članic v kapital Evropske 
centralne banke (ECB). Relativna utež 
prispevka posamezne države članice v 
kapital ECB je skladna s ključem za vpis 
vplačanega kapitala ECB s strani 
nacionalnih centralnih bank držav članic 
v skladu s členom 29 Protokola o Statutu 
Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke, ki je priložen 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije.“

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 213 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) v členu 213(1) se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:

(a) kreditno zavarovanje je neposredno; „(a) kreditno zavarovanje je neposredno ali 
se posreduje prek subjekta s posebnim 
namenom, izvzetega iz stečaja;“

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

Predlog spremembe 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 242 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) v členu 242 se doda naslednja 
točka:
„(19a) ‚sintetični presežni razmik‘ pomeni 
sintetični presežni razmik, kot je 
opredeljen v točki (28) člena 2 Uredbe 
(EU) 2017/2402.“

Or. en

Predlog spremembe 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 248 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) v členu 248(1) se doda naslednja 
točka:
„(da) vrednost izpostavljenosti 
sintetičnega presežnega razmika vključuje 
naslednje postavke, kot je ustrezno:
(i) vse prihodke od listinjenih 
izpostavljenosti, ki jih je institucija v vlogi 
originatorja že priznala v svojem izkazu 
poslovnega izida v skladu z veljavnim 
računovodskim okvirom ter jih je 
pogodbeno določila za posel kot sintetični 
presežni razmik;
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(ii) sintetični presežni razmik, ki ga je 
institucija v vlogi originatorja pogodbeno 
določila v katerih koli predhodnih 
obdobjih in je še na razpolago za pokritje 
izgub;
(iii) sintetični presežni razmik, ki ga je 
originator pogodbeno določil za sedanje 
obdobje in je še na razpolago za pokritje 
izgub;
(iv) sintetični presežni razmik, ki ga je 
originator pogodbeno določil za prihodnja 
obdobja.
Za namene iz točke (i) se znesek, ki se 
zagotovi kot zavarovanje s premoženjem 
ali kreditna izboljšava v zvezi s sintetičnim 
listinjenjem in je že predmet kapitalske 
zahteve v skladu z določbami iz tega 
poglavja, ne vključi v vrednost 
izpostavljenosti.“

Or. en

Predlog spremembe 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 248 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) v členu 248 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih opredeli, 
kako institucije v vlogi originatorja 
določijo vrednost izpostavljenosti iz 
točke (da) odstavka 1.
EBA ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do 
[6 mesecev od dneva začetka veljavnosti te 
uredbe o spremembi].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
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sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.“

Or. en

Predlog spremembe 26
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 249 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 2 je primernim 
dajalcem osebnega kreditnega zavarovanja, 
naštetim v točki (g) člena 201(1), priznana 
ECAI dodelila bonitetno oceno, ki ji 
ustreza stopnja kreditne kakovosti 3 ali 
več.

Z odstopanjem od odstavka 2 je primernim 
dajalcem osebnega kreditnega zavarovanja, 
naštetim v točki (g) člena 201(1), priznana 
ECAI dodelila bonitetno oceno, ki ji 
ustreza stopnja kreditne kakovosti 2 ali 
več.

Or. en

Predlog spremembe 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 249 – odstavek 6 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) v členu 249(6) se točka (b) 
nadomesti z naslednjim:

(b) institucija, ki kreditno zavarovanje 
kupi, izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti v skladu s poglavjem 4 za 
zavarovani del.

„(b) institucija, ki kreditno zavarovanje 
kupi, izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti v skladu s poglavjem 4 za 
zavarovani del. Kadar bi bila lahko 
pozicija v listinjenju krita s kreditnim 
zavarovanjem, se to zagotovi za listinjeni 
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portfelj ali neposredno za pozicijo v 
listinjenju.“

Or. en

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

Predlog spremembe 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 249 – odstavek 7 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1b) v členu 249(7) se točka (b) 
nadomesti z naslednjim:

(b) institucija, ki kreditno zavarovanje 
kupi, izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti za zavarovani del pozicije 
iz točke (a) v skladu s poglavjem 4. 
Institucija obravnava del pozicije v 
listinjenju, za katerega se kreditno 
zavarovanje ne uporablja, kot ločeno 
pozicijo v listinjenju in zneske tveganju 
prilagojenih izpostavljenosti izračuna v 
skladu s pododdelkom 3, ob upoštevanju 
odstavkov 8, 9 in 10.

„(b) institucija, ki kreditno zavarovanje 
kupi ali je krita z njim, izračuna zneske 
tveganju prilagojenih izpostavljenosti za 
zavarovani del pozicije iz točke (a) v 
skladu s poglavjem 4. Institucija obravnava 
del pozicije v listinjenju, za katerega se 
kreditno zavarovanje ne uporablja, kot 
ločeno pozicijo v listinjenju in zneske 
tveganju prilagojenih izpostavljenosti 
izračuna v skladu s pododdelkom 3, ob 
upoštevanju odstavkov 8, 9 in 10. Kadar bi 
bila lahko pozicija v listinjenju krita s 
kreditnim zavarovanjem, se to zagotovi za 
listinjeni portfelj ali neposredno za 
pozicijo v listinjenju.“

Or. en

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

Predlog spremembe 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
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Člen 256 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 256 se doda naslednji 
odstavek:
„5a. Za namene izračuna točk 
vključitve (A) in točk izločitve (D) 
sintetičnega listinjenja institucija v vlogi 
originatorja listinjenja vrednost 
izpostavljenosti pozicije v listinjenju 
obravnava glede na sintetični presežni 
razmik iz točke (da) člena 248 kot tranšo 
ter prilagodi točke vključitve (A) in točke 
izločitve (D) drugih tranš, ki jih zadrži, s 
prištetjem te vrednosti izpostavljenosti 
neporavnanim zneskom skupine osnovnih 
izpostavljenosti v listinjenju. Institucije, ki 
niso institucija v vlogi originatorja, te 
prilagoditve ne izvedejo.“

Or. en

Predlog spremembe 30
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 268 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) v členu 268 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

1. Institucija v vlogi originatorja ali 
sponzorja ali druga institucija, ki uporablja 
SEC-IRBA, ali institucija v vlogi 
originatorja ali sponzorja, ki uporablja 
SEC-SA ali pristop SEC-ERBA, lahko 
uporabi najvišjo kapitalsko zahtevo za 
pozicijo v listinjenju v njeni posesti, ki je 
enaka kapitalskim zahtevam, ki bi se 
izračunale v skladu s poglavjem 2 ali 3 v 
zvezi z osnovnimi izpostavljenostmi, če ne 
bi bile listinjene. Za namene tega člena 

„1. Institucija v vlogi originatorja ali 
sponzorja ali druga institucija, ki uporablja 
SEC-IRBA ali SEC-SA ali pristop SEC-
ERBA, lahko uporabi najvišjo kapitalsko 
zahtevo za pozicijo v listinjenju v njeni 
posesti, ki je enaka kapitalskim zahtevam, 
ki bi se izračunale v skladu s poglavjem 2 
ali 3 v zvezi z osnovnimi 
izpostavljenostmi, če ne bi bile listinjene. 
Za namene tega člena vključuje kapitalska 
zahteva pristopa IRB znesek pričakovanih 
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vključuje kapitalska zahteva pristopa IRB 
znesek pričakovanih izgub, povezanih s 
temi izpostavljenostmi, izračunan v skladu 
s poglavjem 3, in znesek nepričakovanih 
izgub.

izgub, povezanih s temi izpostavljenostmi, 
izračunan v skladu s poglavjem 3, in 
znesek nepričakovanih izgub.“

Or. en

Predlog spremembe 31
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 100 %.

1. Kadar je treba v skladu s 
členom 254 uporabiti SEC-IRBA ali SEC-
SA, se za utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti 
upošteva spodnja meja 100 %.

Or. en

Predlog spremembe 32
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 100 %.

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 100 %.

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 100 %.

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254.

Or. en

Predlog spremembe 35
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 100 %.

1. Utež tveganja za pozicijo v 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti se 
izračuna v skladu s členom 254 ob 
upoštevanju spodnje meje 150 %.

Or. en

Predlog spremembe 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Institucije pri kvalificiranem 
tradicionalnem listinjenju nedonosnih 
izpostavljenosti nadrejeni tranši dodelijo 
naslednje uteži tveganja:

(a) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-IRBA ali SEC-SA, utež 
tveganja na podlagi člena 259 oziroma 
člena 261;
(b) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-ERBA, utež tveganja na 
podlagi člena 263.
Za namene člena 267 velja:
(a) pričakovane izgube, povezane z 
osnovnimi izpostavljenostmi, se v izračun 
najvišje uteži tveganja kvalificiranih 
nadrejenih vrednostnih papirjev 
tradicionalnega listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti vključijo brez 
nevračljivega popusta pri nakupni ceni 
izpostavljenosti;
(b) za najvišjo utež tveganja kvalificiranih 
nadrejenih vrednostnih papirjev 
tradicionalnega listinjenja nedonosne 
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izpostavljenosti iz točke (a) se uporablja 
zgornja meja 100 %.

Or. en

Predlog spremembe 37
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Institucije pri primernem 
tradicionalnem listinjenju nedonosnih 
izpostavljenosti nadrejeni tranši dodelijo 
naslednje uteži tveganja:

(a) v primerih, v katerih se v skladu s 
členom 254 uporabi SEC-IRBA ali SEC-
SA, utež tveganja na podlagi člena 259 
oziroma člena 261;
(b) v primerih, v katerih se v skladu s 
členom 254 uporabi SEC-ERBA, utež 
tveganja na podlagi člena 263.
V smislu člena 267 velja naslednje:
(a) za določitev najvišje uteži tveganja 
upravičenih nadrejenih vrednostnih 
papirjev tradicionalnega listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti se 
pričakovane izgube, povezane z osnovnimi 
izpostavljenostmi, vključijo brez 
nevračljivega popusta pri nakupni ceni 
izpostavljenosti;

(b) za najvišjo utež tveganja primernih 
nadrejenih vrednostnih papirjev 
tradicionalnega listinjenja nedonosne 
izpostavljenosti iz točke (a) se uporablja 
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zgornja meja 100 %.

Or. en

Predlog spremembe 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če s tem nevračljivi popust pri 
nakupni ceni znaša vsaj 50 %.

Za namene tega člena nevračljivi popust 
pri nakupni ceni pomeni rezultat, dobljen 
z odštetjem količnika vsote prodajne cene 
tranš (ali dela tranše) listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti, prodanih 
tretjim vlagateljem, in nominalne vrednosti 
tranš (ali dela tranše), ki jih zadrži 
originator, od 100 % ter z deljenjem z 
nominalno vrednostjo osnovnih 
izpostavljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 39
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri kvalificiranem 
tradicionalnem listinjenju nedonosnih 
izpostavljenosti dodelijo nadrejeni tranši 
naslednje uteži tveganja, pri čemer se 
uporablja 100-odstotna zgornja meja uteži 
tveganja:

(a) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-IRBA ali SEC-SA, utež 
tveganja na podlagi člena 259 oziroma 
člena 261;
(b) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-ERBA, utež tveganja na 
podlagi člena 263.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadgrajuje predlog spremembe 9 iz osnutka poročila. Splošna 100-
odstotna zgornja meja uteži tveganja v okviru vseh treh pristopov za kvalificirano listinjenje 
(nevračljivi popust pri nakupni ceni > 50) se premakne v člen 269a(2) zaradi jasnejše ločitve 
zgornje meje v okviru treh pristopov in novo uvedene kapice iz člena 267, kar je v skladu z 
ugotovitvami iz mnenja EBA 2019/13.

Predlog spremembe 40
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
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popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

popustom pri nakupni ceni v višini vsaj 
50 % nominalne vrednosti izpostavljenosti 
na presečni datum izvedbe listinjenja.

Or. en

Predlog spremembe 41
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 150-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 

2. Institucije pri tradicionalnem 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti 
dodelijo najvišjo 100-odstotno utež 
tveganja nadrejeni poziciji v listinjenju, če 
so bile izpostavljenosti v skupini, ki je 
podlaga za listinjenje, prenesene na SSPE z 
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prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

nevračljivim popustom pri ceni v višini 
vsaj 20 % nominalne vrednosti 
izpostavljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je popust za prenos osnovnih 
izpostavljenosti ali tranše (ali dela tranše) 
strukturiran tako, da se lahko v celoti ali 
delno povrne originatorju, se obravnava 
kot vračljiv in se za namene tega člena ne 
šteje kot nevračljiv popust pri nakupni 
ceni.

Or. en

Predlog spremembe 44
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene odstavka 1 in 
odstavka 2 tega člena izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
izpolnjujejo naslednja merila:
(a) listinjenje je krito s skupino 
izpostavljenosti do podjetij, pod pogojem, 
da ob izdaji listinjenja vsaj 70 % teh 
podjetij v smislu portfelja šteje za MSP v 
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smislu člena 501;
(b) izpostavljenosti so bile razvrščene kot 
nedonosne v obdobju med 
1. februarjem 2020 in 
31. decembrom 2022;
(c) izpostavljenosti ne ogrožajo kreditnih 
izpostavljenosti do sredstev z visokimi 
emisijami ogljika, vključno z 
izpostavljenostmi, povezanimi s 
tranzicijskimi tveganji v zvezi z znižanjem 
vrednosti sredstev zaradi regulativnih 
sprememb, če so ta pomembna;
(d) institucija lahko dokaže, da 
izpostavljenosti ne predstavljajo 
pomembnih tveganj glede trajnostnosti, 
vključno z okoljskimi, socialnimi in 
upravljavskimi tveganji, če so ta 
pomembna.
EBA za namene izvajanja pogoja iz 
točke (c) prvega pododstavka pripravi 
osnutek tehničnih regulativnih 
standardov za določitev meril za 
opredelitev in merjenje ogljične 
intenzivnosti na podlagi metodologije 
ogljičnega odtisa, da bi sestavila seznam 
izpostavljenosti, ki so opredeljene kot 
izpostavljenosti do sredstev z visokimi 
emisijami ogljika.
EBA ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do 
[6 mesecev od datuma začetka veljavnosti 
te uredbe].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
dopolnitev te uredbe s sprejetjem 
regulativnih tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
Za namene točke (d) prvega pododstavka 
EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za razvoj 
metodologije za opredelitev in merjenje 
okoljskih, socialnih in upravljavskih 
tveganj, vključno s fizičnimi tveganji in 
tranzicijskimi tveganji.
EBA ta osnutek regulativnih tehničnih 
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standardov predloži Komisiji do [6 
mesecev od datuma začetka veljavnosti te 
uredbe].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Obrazložitev

Pri izpostavljenostih do sredstev je veliko tveganje, da bodo postale nasedle naložbe, zato bi 
jih bilo treba bonitetno obravnavati konservativno. Cilj te določbe je zagotoviti, da nove 
spremembe ne bodo pomenile implicitnih subvencij podjetjem ali dejavnostim na področju 
fosilnih goriv ter oslabile ciljev strategije za trajnostno financiranje in doseganja zavez v 
okviru Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 45
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Z odstopanjem od odstavka 2 je, 
kadar so izpolnjeni pogoji iz navedenega 
odstavka in originator uporablja izključno 
napredni pristop IRB, pri tradicionalnem 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti 
utež tveganja pozicije nadrejene tranše 
enaka z izpostavljenostjo tehtanemu 
povprečju uteži tveganja, ki bi se 
uporabile za osnovne izpostavljenosti, če 
te izpostavljenosti ne bi bile listinjene, s 
spodnjo mejo 70 %.

Or. en

Predlog spremembe 46
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 2 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pozicijam v listinjenju pri 
listinjenju nedonosnih izpostavljenosti, ki 
vključujejo nove izpostavljenosti do 
podjetij, dejavnosti in zalog na področju 
fosilnih goriv ter elektrarn na fosilna 
goriva, se dodeli utež tveganja 1250 %, če 
je izpostavljenost nastala po [datum 
začetka veljavnosti te uredbe].
Za namene tega člena:
(a) podjetje ali dejavnost na področju 
fosilnih goriv pomeni podjetje ali objekt, 
ki se ukvarja z iskanjem, proizvodnjo ali 
izkoriščanjem premoga, nafte, plina, plina 
iz skrilavca ali naftnega peska;
(b) elektrarna na fosilna goriva pomeni 
elektrarno, ki za proizvodnjo električne 
energije uporablja premog, nafto, 
zemeljski plin ali plin iz skrilavca;
(c) viri fosilnih goriv pomenijo premog, 
nafto, zemeljski plin, naftni pesek in plin 
iz skrilavca.

Or. en

Obrazložitev

Pri izpostavljenostih do sredstev je veliko tveganje, da bodo postale nasedle naložbe, zato bi 
jih bilo treba bonitetno obravnavati konservativno.

Predlog spremembe 47
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 4



PE658.993v01-00 22/34 AM\1215734SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene člena 268(1) se 
pričakovane izgube, povezane s pozicijami 
v listinjenju nedonosnih izpostavljenosti, 
vključijo po odbitku nevračljivega popusta 
pri ceni iz odstavka 2 tega člena in po 
potrebi morebitnih posebnih popravkov 
zaradi kreditnega tveganja.

4. Za namene člena 268(1) se 
pričakovane izgube, povezane s pozicijami 
v listinjenju nedonosnih izpostavljenosti, 
vključijo po odbitku nevračljivega popusta 
pri nakupni ceni iz odstavka 2 tega člena 
in po potrebi morebitnih posebnih 
popravkov zaradi kreditnega tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 48
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene člena 267 velja 
naslednje:
(a) če institucija za osnovne 
izpostavljenosti uporablja pristop IRB, 
odbije nevračljivi popust pri nakupni ceni 
osnovnih izpostavljenosti od pričakovanih 
izgub in vrednosti teh izpostavljenosti v 
skladu z naslednjo formulo, da izračuna 
najvišjo utež tveganja nadrejene tranše 
kvalificiranega tradicionalnega listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti, pri čemer pa 
velja spodnja meja 50 %:
RW cap = RWA + 12,5 * max (0;EL-
NRPPD) / (EAD – NRPPD);
(b) če institucija za osnovne 
izpostavljenosti uporablja standardiziran 
pristop in so bile osnovne izpostavljenosti 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri nakupni ceni v višini vsaj 
20 % neporavnanega zneska teh 
izpostavljenosti, se za najvišjo utež 
tveganja nadrejene tranše uporablja 
zgornja meja uteži tveganja 100 %.
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Or. en

Obrazložitev

Po mnenju EBA (EBA/OP/2019/13) bi moral imeti vlagatelj, če se uporabi SEC-SA, možnost 
uporabiti 100-odstotno utež tveganja za zgornjo mejo za listinjenje, če je smel originator 
uporabiti isto utež tveganja za osnovni portfelj v skladu s členom 127 in je znesek 
nevračljivega popusta pri nakupni ceni enak ali višji kot posebni popravki zaradi kreditnega 
tveganja, ki jih je izvedel originator. V ta namen ta predlog spremembe nadgrajuje predlog 
spremembe 11 iz osnutka poročila in ustrezno spreminja odstavek 4a. Za dodatno izboljšavo 
bi bilo treba pristop neto-neto neto izraziti s formulo, da bi bil natančnejši.

Predlog spremembe 49
Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ne glede na člen 270 lahko 
institucija v vlogi originatorja določi 
zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti listinjenja v skladu s 
členi 260, 262 ali 264, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:
(a) listinjenje je bilo izdano pred [datum 
začetka veljavnosti te uredbe];
(b) listinjenje je [dan pred datumom 
začetka veljavnosti te uredbe] izpolnjevalo 
pogoje iz člena 270, kot so se uporabljali 
na navedeni datum.

Or. en

Predlog spremembe 50
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269 a – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Institucije pristojnim organom 
vsakih šest mesecev ločeno poročajo o 
znesku izpostavljenosti do listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti, ki se 
izračuna v skladu s tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 51
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 270

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) člen 270 se nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„Člen 270 Nadrejene pozicije v bilančnem 
listinjenju STS
Institucija v vlogi originatorja lahko 
izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti za bilančno listinjenje 
STS iz člena 26a(1) Uredbe 2017/2402 v 
skladu s členi 260, 262 ali 264 te uredbe, 
če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
(a) listinjenje izpolnjuje zahteve iz 
člena 243(2);
(b) pozicija se šteje za nadrejeno pozicijo v 
listinjenju.“;

Or. en

Obrazložitev

V sedanji obravnavi sintetičnega listinjenja po načelu STS ne bi smelo biti sprememb, dokler 
Komisija do januarja 2022 ne zaključi celovitega pregleda z morebitnimi zakonodajnimi 
spremembami.
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Predlog spremembe 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 270 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) listinjenje je krito s skupino 
izpostavljenosti do podjetij, pod pogojem, 
da ob izdaji listinjenja ali v primeru 
obnavljajočih se listinjenj, ko se pri 
listinjenju doda izpostavljenost, vsaj 70 % 
teh podjetij v smislu portfelja šteje za MSP 
v smislu člena 501. Če odstotek 
izpostavljenosti do MSP znaša 80 % v 
smislu portfelja, se utež tveganja za 
pozicije, izračunana v skladu s členi 260, 
262 ali 264 te uredbe, pomnoži s 
faktorjem 0,85.

Or. en

Predlog spremembe 53
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 270 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kreditno tveganje, povezano s 
pozicijami, ki jih ne zadrži institucija v 
vlogi originatorja, se prenese z jamstvom 
ali posrednim jamstvom, ki izpolnjuje 
zahteve za osebno kreditno zavarovanje iz 
poglavja 4 za standardizirani pristop h 
kreditnemu tveganju;

Or. en
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Obrazložitev

Če se odobri poseben okvir za bilančno listinjenje, je treba uvesti vsaj enakovredna merila za 
kreditno zavarovanje, kot so tista za regulativno obravnavo tradicionalnega listinjenja, da se 
zagotovi ustrezno zavarovanje in skladnost z okvirom STS.

Predlog spremembe 54
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 270 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) tretja oseba, na katero je 
preneseno kreditno tveganje, je ena ali več 
od naslednjih:
(i) centralna raven države ali centralna 
banka države članice, multilateralna 
razvojna banka, mednarodna organizacija 
ali promocijski subjekt, pod pogojem, da 
izpostavljenosti do dajalca jamstva ali 
posrednega jamstva izpolnjujejo pogoje za 
utež tveganja 0 % v skladu s poglavjem 2;
(ii) institucionalni investitor, kot je 
opredeljen v točki (12) člena 2 Uredbe 
(EU) 2017/2402, pod pogojem, da je 
jamstvo ali posredno jamstvo v celoti 
zavarovano z bančnimi vlogami pri 
institucijah v vlogi originatorjev.

Or. en

Obrazložitev

Če se odobri poseben okvir za bilančno listinjenje, je treba uvesti vsaj enakovredna merila za 
kreditno zavarovanje, kot so tista za regulativno obravnavo tradicionalnega listinjenja, da se 
zagotovi ustrezno zavarovanje in skladnost z okvirom STS.

Predlog spremembe 55
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen -270 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) pred člen 270a se vstavi naslednji 
člen:
„Člen -270a
Institucije v vlogi originatorja vsakih šest 
mesecev poročajo pristojnim organom in 
razkrijejo informacije o skupnem znesku 
izpostavljenosti do sintetičnega listinjenja 
z razčlenitvijo po razredu sredstev.“

Or. en

Predlog spremembe 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 274 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 274 se doda naslednji 
odstavek:
„7a. Z odstopanjem od odstavka 2 
institucije do zakonodajne spremembe iz 
člena 514(2) na podlagi standardiziranega 
pristopa za kreditno tveganje nasprotne 
stranke izračunajo vrednost 
izpostavljenosti niza pobotov poslov z 
nefinančnimi nasprotnimi strankami, kot 
so opredeljene v točki (9) člena 2 
Uredbe (EU) št. 648/2012, ali z 
nefinančnimi nasprotnimi strankami s 
sedežem v tretji državi, če ti posli ne 
presegajo praga kliringa, kot je določen v 
členu 10(3) in (4) navedene uredbe, na 
naslednji način: vrednost 
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izpostavljenosti = RC + PF.“

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da lahko končni uporabniki še naprej zavarujejo tveganja, da bi zaščitili 
zanesljivost svojih bilanc, kar je ključno za ohranjanje gospodarske stabilnosti, še toliko bolj 
v razmerah pandemije COVID-19, in bo bistveno za okrevanje.  Pri izvajanju 
standardiziranega pristopa za kreditno tveganje nasprotne stranke je pomembno preprečiti 
učinek izrazitega naglega padca za kapitalske zahteve bank. Sprememba standardiziranega 
pristopa za kreditno tveganje nasprotne stranke bo omogočila enake mednarodne 
konkurenčne pogoje, saj so ZDA spremenile standardiziran pristop za kreditno tveganje 
nasprotne stranke na enak način, kot se uporablja za stranke.

Predlog spremembe 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 325 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 325 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Za namene tega naslova institucije 
obravnavajo izpostavljenosti v obliki KNP, 
kot so opredeljene v členu 132(6a) 
Uredbe, kot izpostavljenosti do enot 
centralne ravni države članice.“

Or. en

Predlog spremembe 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 416 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(3b) v členu 416(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(ca) prenosljivih sredstvih, ki so 
kolektivni naložbeni podjemi, katerih 
osnovni portfelj sestavljajo državne 
obveznice držav članic euroobmočja, kot 
so opredeljeni v členu 132(6a) te uredbe.“

Or. en

Predlog spremembe 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 416 – odstavek 2 – točka c – točka i

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3c) v členu 416(2) se točka (c)(i) 
nadomesti z naslednjim:

(i) investicijsko podjetje; „(i) investicijsko podjetje, razen KNP iz 
točke (ca) odstavka 1 tega člena;“

Or. en

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

Predlog spremembe 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 429 a – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) V členu 429a(1) se vstavi 
naslednja točka:
„(ja) izpostavljenosti, ki so kolektivni 
naložbeni podjemi, katerih osnovni 
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portfelj sestavljajo državne obveznice 
držav članic euroobmočja, kot so 
opredeljeni v členu 132(6a) te uredbe.“

Or. en

Predlog spremembe 61
Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 494 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 494ba
Uporaba predhodnih pravil za pozicije v 
listinjenju
Z odstopanjem od člena 270 lahko 
institucija v vlogi originatorja izračuna 
zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti listinjenja v skladu s 
členi 260, 262 ali 264, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:
(a) listinjenje je bilo izdano pred [datum 
začetka veljavnosti tega besedila];
(b) listinjenje je [dan pred datumom 
začetka veljavnosti te uredbe] izpolnjevalo 
pogoje iz člena 270, kot so se uporabljali 
na ta dan.“

Or. en

Predlog spremembe 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 494 b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 494ba
Uporaba predhodnih pravil za pozicije v 
listinjenju
Z odstopanjem od člena 270 lahko 
originator izračuna zneske tveganju 
prilagojenih izpostavljenosti listinjenja v 
skladu s členom 260, 262 ali 264, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:
(a) listinjenje je [dan pred datumom 
začetka veljavnosti te uredbe] izpolnjevalo 
pogoje iz člena 270, kot so se uporabljali 
na ta dan;
(b) listinjenje je bilo izdano pred [datum 
začetka veljavnosti te uredbe].“

Or. en

Predlog spremembe 63
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 519 a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 519aa 
Listinjenja nedonosnih izpostavljenosti
1. Komisija najpozneje dve leti po začetku 
veljavnosti te uredbe pregleda bonitetno 
obravnavo listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti v skladu s členom 269a, 
da bi upoštevala regulativni razvoj v zvezi 
z razvrstitvijo sredstev z visokimi 
emisijami ogljika ter okoljskih, socialnih 
in upravljavskih tveganj ter morebitno 
razširitev področja uporabe 
Uredbe (EU) 2020/852, in Evropskemu 
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parlamentu in Svetu, če je ustrezno, 
predloži zakonodajni predlog.
2. EBA letno spremlja uporabo 
člena 269a in oceni obravnavo listinjenj 
nedonosnih izpostavljenosti glede 
regulativnega kapitala ob upoštevanju 
razvoja in pogojev trgov nedonosnih 
izpostavljenosti, vpliva na posojilne prakse 
bank ter učinkov na razširitev zmožnosti 
institucij za kreditiranje realnega 
gospodarstva, o svojih ugotovitvah pa 
objavi letno poročilo najpozneje [2 leti po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe].
Komisija v šestih mesecih po objavi 
poročila EBA iz prvega pododstavka 
Evropskemu parlamentu in Svetu na 
podlagi tega poročila predloži poročilo o 
uporabi člena 269a, po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom za spremembo 
bonitetne obravnave listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti.
3. ESRB v tesnem sodelovanju z EBA, 
ESMA in EIOPA najpozneje [18 mesecev 
po datumu začetka veljavnosti te uredbe] 
objavi poročilo, v katerem analizira vpliv 
na finančno stabilnost in morebitna 
sistemska tveganja, ki izhajajo iz uvedbe 
posebne obravnave listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti [in sintetičnega 
listinjenja], kot so morebitna finančna 
tveganja, ki izhajajo iz koncentracije in 
medsebojne povezanosti nejavnih 
prodajalcev kreditnih zavarovanj.
Komisija na podlagi poročila ESRB 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do [dve leti po začetku 
veljavnosti te uredbe] predloži poročilo, po 
potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom 
za spremembo bonitetne obravnave 
listinjenj.“

Or. en

Predlog spremembe 64
Luis Garicano, Olivier Chastel
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 519 a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 519aa
Listinjenja nedonosnih izpostavljenosti
EBA spremlja uporabo tega člena in trg 
listinjenja nedonosnih izpostavljenosti ter 
do [18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe] Komisiji predloži poročilo o 
ugotovitvah.“

Or. en

Predlog spremembe 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 519 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) vstavi se naslednji člen:
„Člen 519ba
Kolektivni naložbeni podjemi z osnovnim 
portfeljem državnih obveznic 
euroobmočja
Evropski odbor za sistemska tveganja 
spremlja izvajanje členov 132(6a), 
325(3a), 416(1)(ca), 416(2)(c)(i) in 
člena 429a(1)(ja) ter razvoj trga za 
kolektivne naložbene podjeme z osnovnim 
portfeljem državnih obveznic držav članic 
euroobmočja z relativnimi utežmi v skladu 
s prispevki v kapital ECB. Do [12 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe] objavi 
poročilo z ugotovitvami in morebitnimi 
priporočili za razvoj vrednostnih papirjev, 
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kritih z državnimi obveznicami. Komisija 
ob upoštevanju tega revidira svojo oceno 
učinka in po potrebi spremeni predlagano 
uredbo v okviru postopka 
2018/0171(COD).“

Or. en


