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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec 
pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci 
oživení po pandemii COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020) 
282),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0207(2020)),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V důsledku krize COVID-19 
zejména hrozí nárůst počtu nevýkonných 
expozic, přičemž roste i potřeba jejich 
obchodování na trhu. V případě krize je 
navíc třeba odklonit rizika ze systémově 
důležitých částí finančního systému a aby 
věřitelé posílili svou kapitálovou pozici. 
Ačkoli syntetická sekuritizace nabízí jeden 
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ze způsobů, jak toho dosáhnout, banky by 
měly zároveň usilovat o zlepšení své 
kapitálové pozice získáním nového 
vlastního kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Sekuritizační jednotky pro 
speciální účel by měly být usazeny pouze 
ve třetích zemích, které nejsou Evropskou 
unií zařazeny na seznam vysoce 
rizikových třetích zemí, jejichž režimy boje 
proti praní peněz a financování terorismu 
vykazují strategické nedostatky, nebo 
které nejsou zařazeny mezi 
nespolupracující jurisdikce pro daňové 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nákupu těchto nevýkonných expozic a typu 
sekuritizace. Je proto nezbytné změnit 
ověřování standardů pro poskytování úvěrů 
tak, aby investor mohl provést hloubkovou 
prověrku ohledně kvality a výkonnosti 
nevýkonných expozic, která mu umožní 
učinit rozumné a informované investiční 
rozhodnutí, a aby bylo zajištěno, že 
nedojde ke zneužití výjimky. Vzhledem k 
tomu, že v souvislosti se sekuritizací 
nevýkonných expozic vzniká konkrétní 
riziko regulatorní arbitráže, zavádí se 
postup oznamování příslušným orgánům 
a posílené monitorování.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je důležité, aby zájmy původce 
byly i nadále v souladu se zájmy investora, 
zejména pokud jde o potřebu řádné správy 
úvěry. Míry ponechání si rizika, které jsou 
v současné době stanoveny na nejméně 
5 %, mohou pomoci tyto zájmy sladit a 
jsou široce zavedenou tržní praxí, přičemž 
investoři požadují míru ponechání si 
rizika ve výši 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) To, že určitá transakce zapadá do 
rámce pro STS sekuritizaci může, i když 
nikoli nezbytně znamenat, že zahrnuje 
převod významného rizika. Produkty STS 
syntetické sekuritizace proto nemusí 
nutně splňovat kvalifikační kritéria na 
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převod významného rizika a příslušné 
orgány by měly tyto dvě otázky posuzovat 
odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Orgán EBA varuje, že zavedení 
zvláštního STS rámce pro rozvahovou 
syntetickou sekuritizaci musí být 
provázeno náležitým dohledem, aby se 
zabránilo nepříznivým důsledkům. 
Evropská rada pro systémová rizika by 
především měla sledovat 
makroobezřetnostní rizika spojená se 
syntetickou sekuritizací a posoudit, zda 
jsou rizika v dostatečné míře odkloněna ze 
systémové části našeho finančního 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

24) „sekuritizací nevýkonných expozic 
(NPE)“ sekuritizace, která je zajištěná 
seskupením nevýkonných expozic, které 
splňují podmínky stanovené v čl. 47a 
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a jejíž 
hodnota tvoří alespoň 90 % čisté hodnoty 
seskupení v době vzniku a k jakémukoli 
následujícímu datu, kdy jsou expozice 
přidány nebo odstraněny z podkladového 
seskupení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

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

Původní znění Pozměňovací návrh

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

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

„a) je uvedena na seznamu vysoce 
rizikových třetích zemí, jejichž režimy boje 
proti praní peněz a financování terorismu 
vykazují strategické nedostatky v souladu 
s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849;
aa) je uvedena na unijním seznamu 
jurisdikcí nespolupracujících jurisdikcí 
v daňové oblasti“

Or. en

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

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 6 – odst. 3 a – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu 5% míry ponechání si rizika 
se náležitě zohlední poplatky nebo jiné 
strukturální prvky, které by mohly být v 
praxi použity ke snížení efektivního 
podstatného čistého ekonomického 
podílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) vkládá se nový článek 9a, který 
zní:
„Článek 9a
Oznamování sekuritizací nevýkonných 
expozic
1. Kromě obecných povinností 
vyplývajících z čl. 7 odst. 1 nesou původci 
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a sponzoři společnou odpovědnost za 
informování příslušných orgánů o emisi 
sekuritizací nevýkonných expozic, včetně 
informací o tom, jak jsou splněny 
požadavky článků 6 a 9.“

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výše platby ze zajištění úvěrového rizika 
se vypočte na základě jednotlivých 
podkladových expozic, u kterých došlo 
k úvěrové události.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případech, ve kterých je zajištění 
úvěrového rizika poskytnuto v souladu 
s odst. 7 písm. c) tohoto článku, má 

9. V případech, ve kterých je zajištění 
úvěrového rizika poskytnuto v souladu 
s odst. 7 písm. c) tohoto článku, má 
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původce možnost využít kolaterál vysoké 
kvality, kterým se rozumí:

původce a investor možnost využít 
kolaterál vysoké kvality, kterým se rozumí:

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tímto vypuštěním se snažíme zabránit tomu, aby banky poté, co jim byl snížen stupeň 
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úvěrového hodnocení ze stupně 2 na stupeň 3, byly nuceny převést kolaterál na třetí stranu, 
což by ještě zhoršilo jejich kapitálovou pozici.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – návětí
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 30 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) v čl. 30 odst. 2 se doplňuje 
písmeno d), které zní:

10) v čl. 30 odst. 2 se doplňují písmena 
-d) a d), která znějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 30 – pododst. 2 – písm. -d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„-d) zejména u sekuritizací 
nevýkonných expozic postupy a 
mechanismy zajišťující, že nedojde k 
žádným regulatorním arbitrážím ani k 
žádnému zneužití výjimky ke splnění 
požadavku podle čl. 9 odst. 1;“

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2017/2402
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) V článku 30 se vkládá nový 
odstavec 3a, který zní:
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„3a. Příslušné orgány zajistí, aby 
sekuritizační jednotky podléhaly dani z 
příjmu právnických osob a dani z 
kapitálových zisků a aby nebyly 
zneužívány k přesměrování finančních 
prostředků do nespolupracujících 
jurisdikcí pro daňové účely.;“

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) v článku 31 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Aniž je dotčen odstavec 2 a zpráva 
podle článku 44, zveřejní rada ESRB v 
úzké spolupráci s orgány ESMA, EBA a 
EIOPA zprávu analyzující dopad a 
veškerá zvláštní systémová rizika pro 
finanční stabilitu vyplývající ze zavedení 
požadavků na STS rozvahové sekuritizace 
do tohoto nařízení.
Zpráva se zveřejní do 1. července 2022, 
přičemž zohledňuje zvláštní vlastnosti 
rozvahové sekuritizace, tj. její typickou 
nestandardní a soukromou povahu na 
finančních trzích, a analyzuje, zda 
stávající rámec skutečně přispívá k řádné 
diverzifikaci rizik v rámci finančního 
systému a k lepšímu financování reálné 
ekonomiky. ESRB využívá pro údaje o 
relevantních trzích různé zdroje a to 
zejména:
a) údaje příslušným orgánem v 
souladu s čl. 7 odst. 1;
b)  výsledky přezkumů provedených 
určenými příslušnými orgány v souladu 
s čl. 30 odst. 2;
c) údaje uložené v registrech 
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sekuritizací v souladu s článkem 10.
Jsou-li zjištěna podstatná rizika, poskytne 
Evropská rada pro systémová rizika 
varování a v případě potřeby vydá Komisi, 
evropským orgánům dohledu a členským 
státům doporučení pro přijetí nápravného 
opatření v reakci na tato rizika v souladu 
s článkem 16 nařízení (EU) č. 1092/2010, 
mimo jiné ohledně vhodnosti změny 
úrovní ponechaného rizika nebo přijetí 
dalších makroobezřetnostních opatření. 
Komise, evropské orgány dohledu 
a členské státy informují do tří měsíců od 
obdržení tohoto doporučení Evropskou 
radu pro systémová rizika, Evropský 
parlament a Radu v souladu s článkem 17 
nařízení (EU) č. 1092/2010 o opatřeních 
přijatých v reakci na toto doporučení 
a v případě nečinnosti poskytnou náležité 
zdůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V článku 46 se doplňují nová 
písmena ha) a hb), která znějí:
„ha) možnosti další standardizace a 
požadavky na zpřístupňování informací, 
zejména za pomoci šablon, pro použití 
označení STS sekuritizace pro tradiční i 
rozvahové sekuritizace, včetně 
nestandardních soukromých sekuritizací, 
které nemají vypracován prospekt v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1129*; 
hb) jak by bylo možné začlenit 
udržitelnost do rámce STS, např. 
prostřednictvím některého produktu 
„zelené sekuritizace“, a zda tyto produkty 
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případně splňují kritéria pro preferenční 
stanovení rizikové váhy;“
__________________________
* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 
2017 o prospektu, který má být uveřejněn 
při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném 
trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES 
(Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12). 

Or. en



PE658.798v01-00 18/19 PR\1214647CS.docx

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj má za to, že tento návrh Komise na rozšíření rámce pro sekuritizaci tak, aby řešil i 
syntetickou sekuritizaci a sekuritizaci nevýkonných expozic (NPE), vychází z odborné činnosti 
Evropského orgánu pro bankovnictví. Komise doufá, že tato reforma by mohla sehrát úlohu při 
zlepšování podmínek pro financování reálné ekonomiky v době hospodářské krize po rozšíření 
onemocnění COVID-19. Potenciální nárůst nevýkonných expozic v rozvahách bank by mohl 
omezovat úvěrové činnosti bank, přičemž sekuritizace by mohla pomoci s nápravou této 
situace. Označení STS pro rozvahovou sekuritizaci by mohlo rovněž pomoci bankám 
diverzifikovat rizika a mohlo by mít příznivý vliv na jednoduchost, transparentnost a 
standardizaci na trhu pro rozvahové syntetické sekuritizace. V souvislosti s krizí je navíc třeba, 
aby byla odkloněna rizika ze systémově důležitých částí finančního systému a aby věřitelé 
posílili svou kapitálovou pozici. Zajištění toho, aby přenos rizik také skutečně vedl ke snížení 
systémového rizika, předpokládá transparentnost trhu a bedlivý dohled. Ačkoli banky mají 
možnost využívat syntetickou sekuritizaci, zpravodaj je přesvědčen, že by se neměly zříkat 
možnosti spočívající ve zlepšení svého kapitálového postavení prostřednictvím nového 
vlastního kapitálu.

K sekuritizaci nevýkonných expozic
Zpravodaj navrhuje upravit definici nevýkonných expozic tak, aby ukládala vést seskupení 
obsahující více než 90 % nevýkonných expozic, jakmile dojde k jejich vzniku. Ačkoli je 
rozšíření ponechání si rizika na obsluhovatele v případě sekuritizací nevýkonných expozic 
citlivé, zpravodaj je přesvědčen, že v případě syntetických expozic, kde si původce ponechá 
nevýkonné expozice ve své rozvaze, by si původce měl rizika ponechat. V ostatních případech 
by měly být řádně zohledněny struktury poplatků nebo jiné strukturální prvky, které by mohly 
omezovat účinné ponechání si rizika, aby se zabránilo kompenzaci požadavku na ponechání si 
rizika. 

Zpravodaj dále zastává názor, že každá výjimka z uplatňování kritérií pro poskytování úvěrů 
na sekuritizace nevýkonných expozic, jak navrhuje Komise, by měla být omezena tak, aby se 
snížila pravděpodobnost zneužití. Je důležité zachovat veškeré regulační úsilí s cílem zajistit, 
aby byly minimalizovány pobídky pro jakékoli činnosti podle modelu „originate to distribute“. 
Zpravodaj proto navrhuje postup oznamování příslušným orgánům, který ukládá původcům, 
aby prokázali, že buď splňují kritéria pro poskytnutí úvěru, nebo, že tyto požadavky není možné 
splnit. Tento postup umožňuje lepší dohled příslušných orgánů nad trhem s nevýkonnými 
expozicemi, což je rovněž posíleno změnou článku 30. 

K označení STS u rozvahových sekuritizací
Zpravodaj je toho názoru, že syntetický sekuritizační produkt označený jako STS by měl být 
jednoduchý, transparentní a standardizovaný. Proto se zpravodaj snažil poněkud zjednodušit 
potenciální složitost STS syntetických produktů, a to i prostřednictvím zákazu jiných než 
postupných odpisů a omezením možnosti původců předčasně ukončit transakce prostřednictvím 
opce typu „time call“. Rovněž se snažil využít nadcházejícího přezkumu nařízení o sekuritizaci 
k tomu, aby se více pozornosti soustředilo na způsoby, jak zajistit větší transparentnost často 
nestandardních dohod o syntetické sekuritizaci. 

Kromě toho se zpravodaj snažil zabránit problémům, k nimž dochází, je-li bance sníženo 
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úvěrové hodnocení ze stupně 2 na stupeň 3 a ona je nucena převést kolaterál pro syntetické 
transakce na třetí stranu, což ještě zhoršuje její pozici. Navrhuje tedy, aby bankám nebyla 
ukládána povinnost převádět kolaterál při snížení úvěrového hodnocení.

K makroobezřetnostnímu dohledu
Zpravodaj je znepokojen dopadem a veškerými zvláštními systémovými riziky pro finanční 
stabilitu, jež vyplývají ze zavedení požadavků na STS rozvahové sekuritizace, a to zejména z 
důvodu jejího typické nestandardní a soukromé povahy na finančních trzích. Ačkoli by 
označení JTS mohlo mít příznivý dopad na situaci na trhu, zpravodaj je přesvědčen, že je 
vhodné, aby rada ESRB analyzovala, zda stávající rámec skutečně přispívá k řádné diverzifikaci 
rizik v rámci finančního systému a zda je zaručena finanční stabilita. Toto posouzení by mělo 
být provedeno ještě v době, kdy bude možné ovlivnit nadcházející proces přezkumu tohoto 
nařízení. 

K požadavkům na sekuritizační jednotky
Od přijetí rámce pro sekuritizaci zavedla Evropská unie postupy pro zařazování 
nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely a vysoce rizikových třetích zemí, jejichž režimy 
boje proti praní peněz a financování terorismu vykazují strategické nedostatky, na unijní 
seznam. Zpravodaj se domnívá, že je proto důležité pozměnit článek 4, který byl v tomto ohledu 
zastaralý. Zpravodaj si navíc přeje udělit příslušným orgánům oprávnění k zajištění toho, aby 
sekuritizační jednotky podléhaly dani z příjmu právnických osob a dani z kapitálových zisků a 
aby nebyly zneužívány k přesměrování finančních prostředků do nespolupracujících jurisdikcí 
pro daňové účely. 

K udržitelným sekuritizačním produktům
Zpravodaj je přesvědčen, že finanční trhy by měly být přínosem pro přechod na udržitelnou 
společnost. V této souvislosti mohou sehrát úlohu i sekuritizační produkty. Zpravodaj proto 
navrhuje požádat Komisi, aby se v souvislosti s revizí rámce pro sekuritizaci zaměřila na 
vytváření pobídek pro tyto udržitelné sekuritizační produkty.


