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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje 
všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove 
po pandémii ochorenia COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0282),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0207(2020)),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Konkrétne hrozí, že kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zvýši 
počet nesplácaných expozícií (NPE) 
a zvýši potrebu, aby sa s nimi obchodovalo 
na trhu. Okrem toho je v kontexte krízy 
nevyhnutné, aby sa riziká presunuli ďalej 
od systémovo dôležitých častí finančného 
systému a aby veritelia posilnili svoju 
kapitálovú pozíciu. Hoci je syntetická 
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sekuritizácia jedným zo spôsobov, ako to 
dosiahnuť, banky by sa mali súčasne 
snažiť zvýšiť svoju kapitálovú pozíciu 
získavaním nového vlastného kapitálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Účelové subjekty zaoberajúce sa 
sekuritizáciou (SSPE) by mali byť 
usadené len v tretích krajinách, ktoré nie 
sú na zozname Európskej únie ako 
vysokorizikové tretie krajiny so 
strategickými nedostatkami v režime boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu alebo ako 
nespolupracujúce jurisdikcie na daňové 
účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pred finančnou krízou sa niektoré 
sekuritizačné činnosti riadili modelom 
„vytvor a predaj“. V tomto modeli boli na 
sekuritizáciu vybrané aktíva nižšej kvality, 
a to na úkor investorov, ktorí skončili s 
väčším rizikom, než možno zamýšľali 
podstúpiť. Požiadavka na overovanie 
noriem na poskytovanie úverov použitých 
pri vytváraní sekuritizovaných aktív bola 
zavedená s cieľom zabrániť v budúcnosti 
takýmto praktikám. V prípade sekuritizácií 
nesplácaných expozícií by však takéto 
overovanie noriem na poskytovanie úverov 
malo zohľadňovať osobitné okolnosti 
vrátane nákupu uvedených nesplácaných 

(7) Pred finančnou krízou sa niektoré 
sekuritizačné činnosti riadili modelom 
„vytvor a predaj“. V tomto modeli boli na 
sekuritizáciu vybrané aktíva nižšej kvality, 
a to na úkor investorov, ktorí skončili s 
väčším rizikom, než možno zamýšľali 
podstúpiť. Požiadavka na overovanie 
noriem na poskytovanie úverov použitých 
pri vytváraní sekuritizovaných aktív bola 
zavedená s cieľom zabrániť v budúcnosti 
takýmto praktikám. V prípade sekuritizácií 
nesplácaných expozícií by však takéto 
overovanie noriem na poskytovanie úverov 
malo zohľadňovať osobitné okolnosti 
vrátane nákupu uvedených nesplácaných 
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aktív a typu sekuritizácie. Je preto potrebné 
zmeniť overovanie noriem na poskytovanie 
úverov, aby investor mohol s náležitou 
starostlivosťou zabezpečiť kvalitu a 
výkonnosť nesplácaných aktív s cieľom 
prijať rozumné a informované investičné 
rozhodnutie.

expozícií a typu sekuritizácie. Je preto 
potrebné zmeniť overovanie noriem na 
poskytovanie úverov, aby investor mohol s 
náležitou starostlivosťou zabezpečiť 
kvalitu a výkonnosť nesplácaných 
expozícií s cieľom prijať rozumné a 
informované investičné rozhodnutie a aby 
sa zároveň zabezpečilo, že nebude 
dochádzať k zneužívaniu výnimky. 
Vzhľadom na to, že pri sekuritizácii 
nesplácaných expozícií vznikajú osobitné 
riziká regulačnej arbitráže, zavádza sa 
postup oznamovania príslušným orgánom 
a posilnené monitorovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Dôležité je, aby záujmy originátora 
zostali v súlade so záujmami investora, 
najmä pokiaľ ide o potrebu riadne 
spravovať úvery. Miery ponechania si 
rizika, ktoré sú v súčasnosti stanovené na 
úrovni minimálne 5 %, môžu slúžiť na 
zosúladenie týchto záujmov a sú 
rozšírenou trhovou praxou, pričom 
niektorí investori požadujú mieru 
ponechania si rizika vo výške 20 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Splnenie rámca STS sekuritizácie 
môže, ale nemusí nevyhnutne znamenať, 
že transakcia zahŕňa významný presun 
rizika. Produkty syntetickej STS 
sekuritizácie preto nemusia nutne spĺňať 
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podmienky na významný presun rizika a 
príslušné orgány by mali tieto dve otázky 
posudzovať samostatne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) EBA varuje, že zavedenie 
osobitného rámca STS pre súvahovú 
syntetickú sekuritizáciu (BSSS) musí byť 
dôsledne sprevádzané dohľadom, aby sa 
predišlo negatívnym dôsledkom. 
Konkrétne by mal ESRB monitorovať 
makroprudenciálne riziká spojené so 
syntetickou sekuritizáciou a posudzovať, 
či sa riziká dostatočne presúvajú ďalej od 
systémovej časti nášho finančného 
systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 2 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24. „sekuritizácia nesplácaných 
expozícií“ je sekuritizácia zabezpečená 
skupinou nesplácaných expozícií, ktorá 
spĺňa podmienky stanovené v článku 47a 
ods. 3 nariadenia č. 575/2013 a ktorej 
hodnota tvorí aspoň 90 % hodnoty skupiny 
v čase vzniku expozícií;

24. „sekuritizácia nesplácaných 
expozícií“ je sekuritizácia zabezpečená 
skupinou nesplácaných expozícií, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené v článku 47a 
ods. 3 nariadenia č. 575/2013 a ktorých 
hodnota tvorí aspoň 90 % čistej hodnoty 
skupiny v čase vzniku expozícií 
a k akémukoľvek následnému dátumu, ku 
ktorému sa expozície pridajú do 
podkladovej skupiny alebo z nej vylúčia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 4 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 4 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

„a) tretia krajina je na zozname jurisdikcií 
s vysokým rizikom a nespolupracujúcich 
jurisdikcií, ktorý zostavuje FATF;“

„a) tretia krajina je na zozname 
vysokorizikových tretích krajín so 
strategickými nedostatkami v režime boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu v súlade 
s článkom 9 smernice (EÚ) 2015/849;
aa) tretia krajina je na zozname EÚ 
obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely;“

Or. en

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

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„V prípade sekuritizácií nesplácaných 
expozícií môže požiadavku tohto odseku 
splniť aj správca.“;

„V prípade tradičných sekuritizácií 
nesplácaných expozícií môže požiadavku 
tohto odseku splniť aj správca.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 6 – odsek 3a – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte 5 % miery ponechania si 
rizika sa náležite zohľadnia poplatky 
alebo iné štrukturálne prvky, ktoré by sa v 
praxi mohli použiť na zníženie 
efektívneho významného čistého 
hospodárskeho podielu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Požiadavka stanovená v tomto odseku sa 
neuplatňuje na podkladové expozície, ktoré 
sú problémovými expozíciami, ako sa 
uvádza v článku 47a ods. 3 nariadenia č. 
575/2013 v čase, keď ich originátor kúpil 
od príslušnej tretej strany.“

„Požiadavka stanovená v tomto odseku sa 
neuplatňuje na podkladové expozície, ktoré 
sú problémovými expozíciami, ako sa 
uvádza v článku 47a ods. 3 nariadenia 
č. 575/2013, v čase, keď ich originátor 
kúpil od príslušnej tretej strany, ak je 
originátor schopný preukázať nemožnosť 
splnenia požiadavky.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vkladá sa tento článok 9a:
„Článok 9a
Oznámenie o sekuritizáciách 
nesplácaných expozícií
1. Okrem všeobecných povinností 
vyplývajúcich z článku 7 ods. 1 originátori 
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a sponzori spoločne zodpovedajú za 
informovanie príslušných orgánov o 
emisii sekuritizácií nesplácaných expozícií 
vrátane informovania o tom, ako sú 
splnené požiadavky článkov 6 a 9.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26c – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Transakcie, ktoré sa vyznačujú 
nesekvenčnou amortizáciou, musia mať 
spúšťacie mechanizmy pre výkonnosť 
podkladových expozícií, ktorými sa na 
účel nadriadenosti amortizácia mení na 
sekvenčnú. Medzi takéto spúšťacie 
faktory spojené s výkonnosťou patrí 
zhoršenie kreditnej kvality podkladových 
expozícií pod vopred určenú prahovú 
hodnotu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26c – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ustanovenia, ktorými sa 
zabezpečuje nahradenie správcu, 
zvereneckého správcu, iných 
poskytovateľov doplnkových služieb alebo 
zástupcu tretej strany povereného 
overovaním uvedeného v článku 26e ods. 4 
v prípade zlyhania alebo platobnej 
neschopnosti niektorého z týchto 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
nevedie k ukončeniu poskytovania týchto 

b) ustanovenia, ktorými sa 
zabezpečuje nahradenie správcu, 
zvereneckého správcu, iných 
poskytovateľov doplnkových služieb alebo 
zástupcu tretej strany povereného 
overovaním uvedeného v článku 26e ods. 4 
v prípade zlyhania alebo platobnej 
neschopnosti niektorého z týchto 
poskytovateľov služieb, ak sú títo 
poskytovatelia služieb odlišní od 
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služieb; originátora, spôsobom, ktorý nevedie 
k ukončeniu poskytovania týchto služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26e – odsek 2 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výška úhrady za kreditné zabezpečenie sa 
vypočíta na úrovni jednotlivej podkladovej 
expozície, v prípade ktorej sa vyskytla 
kreditná udalosť.

Výška úhrady za kreditné zabezpečenie sa 
vypočíta na základe jednotlivej 
podkladovej expozície, v prípade ktorej sa 
vyskytla kreditná udalosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26e – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uplatnenie možnosti požadovať 
splatenie transakcie v danom okamihu 
(time call), ak je časové obdobie merané 
od záverečného dátumu rovnaké alebo 
dlhšie ako vážená priemerná životnosť 
počiatočného referenčného portfólia pri 
ukončení;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26e – odsek 9 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak sa poskytuje iné kreditné 
zabezpečenie v súlade s odsekom 7 písm. 
c) tohto článku, originátor použije 
vysokokvalitný kolaterál, ktorý je jedným z 
týchto kolaterálov:

9. Ak sa poskytuje iné kreditné 
zabezpečenie v súlade s odsekom 7 písm. 
c) tohto článku, originátor a investor 
použije vysokokvalitný kolaterál, ktorý je 
jedným z týchto kolaterálov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26e – odsek 9 – pododsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) tieto dlhové cenné papiere majú 
zostávajúcu maximálnu splatnosť tri 
mesiace, ktorá zodpovedá dátumom 
splatnosti;

i) tieto dlhové cenné papiere majú 
zostávajúcu maximálnu splatnosť tri 
mesiace, ktorá nie je neskôr ako najbližší 
dátum splatnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 26e – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely písmena b), ak už úverová 
inštitúcia tretej strany alebo originátor 
nespĺňajú minimálne 2. stupeň kreditnej 
kvality, kolaterál sa bezodkladne prevedie 
na úverovú inštitúciu tretej strany s 2. 
alebo vyšším stupňom kreditnej kvality, 
alebo sa kolaterál investuje do cenných 
papierov, ktoré spĺňajú kritériá stanovené 
v písmene a) tohto odseku. Požiadavky 
stanovené v tomto písmene b) sa považujú 
za splnené v prípade investícií do 
dlhových nástrojov viazaných na úver 
emitovaných originátorom v súlade s 

vypúšťa sa
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článkom 218 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto vypustením chceme zabrániť tomu, aby banky po znížení ratingového hodnotenia 
z druhého na tretí stupeň museli presunúť kolaterál na tretiu stranu, čím sa ešte viac zhorší 
ich kapitálová pozícia.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – úvodná časť
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V článku 30 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno d):

(10) V článku 30 ods. 2 sa dopĺňajú 
tieto písmená -d) a d):

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 30 – odsek 2 – písmeno –d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„-d) osobitne v prípade sekuritizácií 
nesplácaných expozícií postupy a 
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa 
nevyskytli žiadne prípady regulačnej 
arbitráže alebo zneužitia výnimky 
z plnenia požiadavky podľa článku 9 ods. 
1;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 30 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V článku 30 sa vkladá tento odsek 
3a:
„3a. Príslušné orgány zabezpečia, aby 
účelové subjekty zaoberajúce sa 
sekuritizáciou podliehali dani z príjmov 
právnických osôb a dani z kapitálových 
ziskov a nezneužívali sa na nasmerovanie 
finančných prostriedkov do jurisdikcií, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 31 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) V článku 31 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 
a správa uvedená v článku 44, ESRB 
v úzkej spolupráci s ESMA, EBA a 
EIOPA uverejní správu, v ktorej sa 
analyzuje vplyv a akékoľvek špecifické 
systémové riziká pre finančnú stabilitu 
vyplývajúce zo zavedenia požiadaviek pre 
súvahovú STS sekuritizáciu do tohto 
nariadenia.
Správa sa uverejní do 1. júla 2022 a 
zohľadnia sa v nej osobitné črty 
súvahovej sekuritizácie, konkrétne jej 
typický individualizovaný a súkromný 
charakter na finančných trhoch, a 
analyzuje sa v nej, či súčasný rámec 
skutočne prispieva k správnej 
diverzifikácii rizík vo finančnom systéme 
a k lepšiemu financovaniu reálnej 
ekonomiky. ESRB využije rôzne zdroje 
relevantných údajov o trhu a opiera sa 
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najmä o:
a) údaje zhromaždené príslušnými 
orgánmi v súlade s článkom 7 ods. 1;
b)  výsledok preskúmaní, ktoré 
uskutočnili príslušné orgány v súlade s 
článkom 30 ods. 2;
c) údaje uchovávané v archívoch 
sekuritizačných údajov v súlade 
s článkom 10.
Ak sa zistia významné riziká, ESRB vydá 
varovania a v relevantných prípadoch aj 
odporúčania určené Komisii, ESA 
a členským štátom a týkajúce sa 
nápravných opatrení v reakcii na tieto 
riziká podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 
č. 1092/2010 vrátane vhodnosti zmeny 
úrovní ponechania si rizika alebo 
vhodnosti prijatia iných 
makroprudenciálnych opatrení. Komisia, 
ESA a členské štáty v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 oznámia 
ESRB, Európskemu parlamentu a Rade 
opatrenia prijaté v reakcii na odporúčania 
a poskytnú primerané odôvodnenie 
akejkoľvek nečinnosti do troch mesiacov 
odo dňa zaslania uvedeného odporúčania 
adresátom.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2017/2402
Článok 46 – písmená h a a h b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V článku 46 sa dopĺňajú tieto 
písmená ha) a hb):
„ha) možnosti ďalšej štandardizácie 
a požiadaviek na zverejňovanie, najmä 
prostredníctvom používania vzorov, 
v záujme používania označenia STS 
pri tradičných aj súvahových 
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sekuritizáciách vrátane 
individualizovaných súkromných 
sekuritizácií, pri ktorých nie je potrebné 
vypracovať prospekt v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1129*; 
hb) možnosti začlenenia udržateľnosti 
do rámca STS, a to aj prostredníctvom 
produktu tzv. zelenej sekuritizácie, a to, či 
by takéto produkty mohli spĺňať 
podmienky na preferenčné váženie 
rizika;“
__________________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 
o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri 
verejnej ponuke cenných papierov alebo 
ich prijatí na obchodovanie 
na regulovanom trhu, a o zrušení 
smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 
30.6.2017, s. 12). 

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca vidí logiku návrhu Komisie prispôsobiť sekuritizačný rámec tak, aby zohľadňoval 
súvahovú syntetickú sekuritizáciu a sekuritizáciu nesplácaných expozícií (NPE), a to na základe 
technickej práce Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Komisia dúfa, že táto reforma by mohla 
zohrávať úlohu pri zlepšovaní podmienok financovania reálnej ekonomiky v čase hospodárskej 
krízy po pandémii COVID-19. Potenciálne zvýšenie nesplácaných expozícií v súvahách bánk 
by skutočne mohlo obmedziť úverovú činnosť bánk a sekuritizácia by to mohla pomôcť 
napraviť. Označenie STS pre súvahovú sekuritizáciu by tiež mohlo bankám pomôcť 
diverzifikovať riziká a pozitívne ovplyvniť jednoduchosť, transparentnosť a štandardizáciu na 
trhu so súvahovými syntetickými sekuritizáciami. Okrem toho je v kontexte krízy nevyhnutné, 
aby sa riziká presunuli ďalej od systémovo dôležitých častí finančného systému a aby veritelia 
posilnili svoju kapitálovú pozíciu. Zabezpečenie toho, aby prenos rizík skutočne znížil 
systémové riziko, si vyžaduje transparentnosť trhu a obozretný dohľad. Hoci syntetická 
sekuritizácia je pre banky alternatívou, spravodajca sa domnieva, že banky by sa nemali vzdať 
možnosti zlepšenia svojej kapitálovej pozície získaním nového vlastného kapitálu.

Sekuritizácia nesplácaných expozícií
Spravodajca navrhuje úpravu vymedzenia pojmu nesplácané expozície s cieľom vyžadovať 
udržiavanie skupiny obsahujúcej viac ako 90 % nesplácaných expozícií po vzniku. Zatiaľ čo 
rozšírenie ponechania si rizika na správcu v prípade sekuritizácií nesplácaných expozícií je 
rozumné, spravodajca sa domnieva, že v prípade syntetických sekuritizácií, pri ktorých si 
originátor ponecháva nesplácané expozície vo svojej súvahe, by si mal riziká ponechať 
originátor. V ostatných prípadoch by sa mali náležite zohľadniť štruktúry poplatkov alebo iné 
štrukturálne prvky, ktoré by mohli znížiť účinné ponechanie si rizika, aby sa zabránilo 
kompenzovaniu požiadavky na ponechanie si rizika. 

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že akákoľvek výnimka z uplatňovania kritérií 
poskytovania úverov na sekuritizácie nesplácaných expozícií, ako ju navrhuje Komisia, by mala 
byť obmedzená, aby sa znížili možnosti zneužitia. Je dôležité zachovať všetko regulačné úsilie 
s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali stimuly pre akékoľvek správanie typu „vytvor 
a predaj“. Spravodajca preto navrhuje postup oznamovania príslušným orgánom s cieľom 
uložiť originátorom povinnosť buď preukázať splnenie kritérií poskytovania úverov, alebo 
preukázať, že nie je možné splniť tieto požiadavky. Tento proces umožňuje lepší dohľad 
príslušných orgánov nad trhom s nesplácanými expozíciami, ktorý sa posilňuje aj zmenou 
článku 30. 

Označenie STS pri súvahových sekuritizáciách
Spravodajca zastáva názor, že produkt syntetickej sekuritizácie s označením STS by mal byť 
skutočne jednoduchý, transparentný a štandardizovaný. Preto sa snažil znížiť časť potenciálnej 
zložitosti syntetických STS produktov, a to aj neumožnením nesekvenčnej amortizácie 
a obmedzením možnosti originátorov ukončiť transakcie predčasne požadovaním splatenia 
v danom okamihu (time call). Snažil sa tiež využiť nadchádzajúce preskúmanie nariadenia 
o sekuritizácii s cieľom preskúmať spôsoby, ako zvýšiť transparentnosť v často 
individualizovaných dohodách o syntetickej sekuritizácii. 

Okrem toho sa spravodajca snažil zabrániť problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s bankami, 
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keď po znížení úverového ratingu z úrovne 2 na úroveň 3 musia presunúť kolaterál na syntetické 
transakcie na tretiu stranu, čo ešte viac zhoršuje ich pozíciu. Preto navrhuje, aby sa bankám 
neukladala povinnosť presunúť kolaterál pri znížení ratingu.

Makroprudenciálny dohľad
Spravodajca je znepokojený vplyvom a prípadnými špecifickými systémovými rizikami pre 
finančnú stabilitu, ktoré vyplývajú zo zavedenia požiadaviek na súvahovú STS sekuritizáciu, 
a to z dôvodu jej typického individuálneho a súkromného charakteru na finančných trhoch. 
Hoci zavedenie označenia STS môže mať pozitívny vplyv na trhové podmienky, spravodajca 
sa domnieva, že je vhodné, aby ESRB analyzoval, či súčasný rámec skutočne prispieva 
k rozumnej diverzifikácii rizík vo finančnom systéme a či je zabezpečená finančná stabilita. 
Takéto posúdenie by sa malo uskutočniť v čase, keď by ešte mohlo mať vplyv na nadchádzajúci 
proces preskúmania tohto nariadenia. 

Požiadavky na SSPE
Od prijatia sekuritizačného rámca Európska únia zaviedla postupy na zaradenie jurisdikcií, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely, a vysokorizikových tretích krajín so strategickými 
nedostatkami v režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na príslušné 
zoznamy. Spravodajca sa domnieva, že je preto dôležité zmeniť článok 4, ktorý bol v tejto 
súvislosti zastaraný. Okrem toho by spravodajca chcel udeliť príslušným orgánom mandát na 
zabezpečenie toho, aby SSPE podliehali dani z príjmov právnických osôb a dani z kapitálových 
ziskov a aby sa nezneužívali na nasmerovanie finančných prostriedkov do jurisdikcií, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely; 

Produkty udržateľnej sekuritizácie
Spravodajca sa domnieva, že finančné trhy by mali byť prínosom pri našom prechode na 
udržateľnú spoločnosť. V tejto súvislosti môžu zohrávať úlohu aj produkty sekuritizácie. 
Spravodajca preto navrhuje požiadať Komisiu, aby v kontexte revízie rámca pre sekuritizáciu 
preskúmala možnosti stimulácie takýchto udržateľných produktov sekuritizácie.


