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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira 
za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po 
pandemiji COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0282),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0207(2020)),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zlasti zaradi krize COVID-19 
obstaja tveganje, da se bo povečalo število 
nedonosnih izpostavljenosti in povečala 
potreba po trgovanju z njimi na trgu. 
Poleg tega je v okviru krize bistveno, da se 
tveganja umaknejo iz sistemsko 
pomembnih delov finančnega sistema in 
da posojilodajalci okrepijo svoj kapitalski 
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položaj. Čeprav je sintetično listinjenje 
eden od načinov za dosego tega cilja, bi si 
morale banke hkrati prizadevati za 
okrepitev svojega kapitalskega položaja z 
zbiranjem novega lastnega kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Subjekte s posebnim namenom pri 
listinjenju bi  lahko ustanovili samo v 
tretjih državah, ki jih Evropska unija ni 
uvrstila na seznam tretjih držav z visokim 
tveganjem in s strateškimi 
pomanjkljivostmi v svoji ureditvi za 
preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma ali na seznam 
nekooperativnih jurisdikcij za davčne 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

okoliščine, vključno z nakupom navedenih 
nedonosnih izpostavljenosti in vrsto 
listinjenja. Zato je treba spremeniti 
preverjanje navedenih meril, da bi lahko 
investitor izvedel skrbni pregled kakovosti 
in donosnosti nedonosnih izpostavljenosti 
za sprejetje razumne in informirane 
odločitve o naložbi, hkrati zagotoviti, da 
ne gre za zlorabo izpostavljenosti. Glede 
na to, da pri listinjenju nedonosnih 
izpostavljenosti nastanejo posebna 
tveganja regulativne arbitraže, se uvede 
postopek obveščanja pristojnih organov in 
okrepljeno spremljanje.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pomembno je, da so interesi 
originatorja še naprej usklajeni z interesi 
investitorja, zlasti glede potrebe po 
ustreznem servisiranju posojil. Stopnje 
zadržanja tveganja, ki so trenutno 
določene na najmanj 5 %, lahko uskladijo 
te interese in so razširjena tržna praksa, 
znano je namreč, da nekateri vlagatelji 
zahtevajo 20-odstotno stopnjo zadržanja 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Skladnost z okvirom STS lahko, 
vendar ne nujno, pomeni, da posel 
vključuje pomemben prenos tveganja. 
Zato za produkte sintetičnega listinjenja 
STS ni nujno, da izpolnjujejo pogoje za 
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prenos pomembnega deleža tveganja in bi 
morali zadevni organi ti vprašanji oceniti 
ločeno.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) EBA opozarja, da mora uvedbo 
posebnega okvira STS za sintetično 
listinjenje v bilanci stanja skrbno 
spremljati nadzor, da bi se izognili 
negativnim posledicam. Natančneje, 
ESRB bi moral spremljati makrobonitetna 
tveganja, povezana s sintetičnim 
listinjenjem, in oceniti, ali so tveganja v 
zadostni meri prenesena iz sistemskega 
dela našega finančnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 8

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

‘(a) tretja država je uvrščena na seznam 
tretjih držav z visokim tveganjem, ki ima v 
svoji ureditvi za preprečevanje pranja 
denarja in financiranja terorizma 
strateške pomanjkljivosti v skladu s 
členom 9 Direktive (EU) 2015/849;
(aa) tretja država je uvrščena na 
evropski seznam nekooperativnih 
jurisdikcij v davčne namene;

Or. en

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

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) št. 2017/2402
Člen 6 – odstavek 3a – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu 5-odstotne stopnje zadržanja 
se ustrezno upoštevajo provizije ali drugi 
strukturni elementi, ki bi se v praksi lahko 
uporabili za zmanjšanje dejanskega 
pomembnega neto ekonomskega deleža.

Or. en

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„Zahteva iz tega odstavka se ne uporablja 
za osnovne izpostavljenosti, ki so, ko jih 
originator odkupi od ustrezne tretje osebe, 
nedonosne izpostavljenosti iz člena 47a(3) 
Uredbe št. 575/2013, če originator lahko 
dokaže, da je zahtevo nemogoče 
izpolniti.“;

Or. en

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vstavi se naslednji člen 9a:
„Člen 9a
Obvestilo o listinjenjih nedonosnih 
izpostavljenosti
1. Originatorji in sponzorji so poleg 
splošnih obveznosti iz člena 7(1) skupaj 
odgovorni za obveščanje pristojnih 
organov o izdaji listinjenj nedonosnih 
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izpostavljenosti, vključno z informacijami 
o načinu izpolnjevanja zahtev iz členov 6 
in 9.“

Or. en

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 2017/2402
Člen 26e – odstavek 9 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Kadar je zagotovljeno drugo 
kreditno zavarovanje v skladu s točko (c) 

9. Kadar je zagotovljeno drugo 
kreditno zavarovanje v skladu s točko (c) 
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odstavka (7) tega člena, originator uporabi 
visokokakovostno zavarovanje s 
premoženjem, ki je eno od naslednjega:

odstavka (7) tega člena, originator in 
vlagatelj uporabita visokokakovostno 
zavarovanje s premoženjem, ki je eno od 
naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) preostala najdaljša zapadlost 
navedenih dolžniških vrednostnih papirjev 
je tri mesece, kar ni pozneje od 
naslednjega datuma plačila;

Or. en

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

S tem črtanjem želimo preprečiti, da bi morale banke po znižanju bonitetne ocene s CR 2 na 
CR 3 prenesti zavarovanje s premoženjem na tretjo osebo, s čimer bi se njihov kapitalski 
položaj še poslabšal.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – uvodni del
Uredba (EU) št. 2017/2402
Člen 30 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) v členu 30(2) se doda naslednja 
točka (d):

(10) v člen 30(2) se vstavita naslednji 
točki (-d) in (db): 

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) št. 2017/2402
Člen 30 – odstavek 2 – točka –d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘(-d) zlasti za listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti postopke in mehanizme za 
zagotovitev, da ne pride do nobene 
regulativne arbitraže ali zlorabe izvzetja 
za izpolnitev zahteve iz člena 9(1);’

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (EU) št. 2017/2402
Člen 30 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 30 se vstavi naslednji 
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odstavek 3a:
‘3a. Pristojni organi zagotovijo, da so 
subjekti s posebnim namenom pri 
listinjenju zavezani plačilu davka od 
dohodkov pravnih oseb in davka na 
kapitalski dobiček ter da se ne zlorabljajo 
za preusmerjanje sredstev v jurisdikcije, ki 
niso pripravljene sodelovati v davčne 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) v členu 31 se doda naslednji 
odstavek:
‘2a. ESRB brez poseganja v odstavek 2 
in poročilo iz člena 44 in v tesnem 
sodelovanju z ESMA, EBA in EIOPA 
objavi poročilo, v katerem analizira 
učinek in morebitna posebna sistemska 
tveganja za finančno stabilnost, ki 
izhajajo iz vključitve zahtev za bilančno 
listinjenje STS v to uredbo.
Poročilo se objavi do 1. julija 2022 in 
upošteva posebne značilnosti bilančnega 
listinjenja, in sicer značilen prilagojen 
zasebni značaj na finančnih trgih, ter 
vsebuje analizo o tem, ali sedanji okvir 
resnično prispeva k splošnemu 
zmanjšanju tveganj v finančnem sistemu 
in boljšemu financiranju realnega 
gospodarstva. ESRB za ustrezne tržne 
podatke uporablja različne vire in se 
posebej zanaša na:
a) podatke, ki so jih zbrali pristojni 
organi v skladu s členom 7(1);
b)  rezultat pregledov, ki so jih 
opravili imenovani pristojni organi v 
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skladu s členom 30(2);
c) podatke, shranjene v registriranih 
repozitorijih listinjenj v skladu s členom 
10. 
Če so ugotovljena pomembna tveganja, 
ESRB izda opozorila in po potrebi 
priporočila za popravne ukrepe kot odziv 
na ta tveganja, v skladu s členom 16 
Uredbe (EU) št. 1092/2010, vključno z 
informacijami o ustreznosti spreminjanja 
ravni zadržanja tveganja, ali priporočila 
za sprejetje drugih makrobonitetnih 
ukrepov; priporočila so naslovljena na 
Komisijo, ESA in države članice. 
Komisija, ESA in države članice v skladu 
s členom 17 Uredbe (EU) št. 1092/2010 
sporočijo ESRB, Evropskemu parlamentu 
in Svetu ukrepe, sprejete v odziv na 
priporočila, ter zagotovijo ustrezno 
utemeljitev za morebitno neukrepanje v 
treh mesecih od datuma posredovanja 
priporočil naslovnikom.

Or. en

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V členu 46 se dodata naslednji 
točki (ha) in (hb):
‘(ha) možnosti za nadaljnjo 
standardizacijo in zahteve po razkritju, in 
sicer z uporabo predlog, za uporabo 
oznake STS pri tradicionalnih in 
bilančnih listinjenjih, vključno s 
prilagojenimi zasebnimi listinjenji, pri 
katerih ni treba pripraviti prospekta v 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 
Evropskega parlamenta in Sveta*; 
(hb) kako je mogoče trajnostnost 
vključiti v okvir STS, tudi s produktom 
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„zelenega listinjenja“, in ali bi taki 
produkti lahko izpolnjevali pogoje za 
prednostno tehtanje tveganja;“
__________________________
*Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 
o prospektu, ki se objavi ob ponudbi 
vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi 
uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, 
in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL 
L 168, 30.6.2017, str. 12). 

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec razume logiko predloga Komisije, da se okvir za listinjenje prilagodi za bilančno 
sintetično listinjenje in listinjenje nedonosnih izpostavljenosti na podlagi tehničnega dela, ki ga 
je opravil Evropski bančni organ. Komisija upa, da bo ta reforma lahko prispevala k izboljšanju 
pogojev za financiranje realnega gospodarstva v času gospodarske krize po izbruhu COVID-
19. Dejansko bi morebitno povečanje nedonosnih izpostavljenosti v bilancah stanja bank lahko 
oviralo posojilno dejavnost bank, listinjenje pa bi lahko pripomoglo k izboljšanju tega stanja. 
Oznaka STS za bilančno listinjenje bi lahko bankam pomagala razpršiti tveganja in pozitivno 
vplivala na enostavnost, preglednost in standardizacijo na trgu za bilančno sintetično listinjenje. 
Poleg tega je v okviru krize bistveno, da se tveganja umaknejo iz sistemsko pomembnih delov 
finančnega sistema in da posojilodajalci okrepijo svoj kapitalski položaj. Da bi zagotovili, da 
prenos tveganj dejansko zmanjša sistemsko tveganje, sta potrebna preglednost trga in natančen 
nadzor. Čeprav je sintetično listinjenje ena od možnosti za banke, poročevalec meni, da banke 
ne bi smele opustiti možnosti izboljšanja svojega kapitalskega položaja z zbiranjem novega 
lastnega kapitala.

Listinjenje nedonosnih izpostavljenosti 
Poročevalec predlaga prilagoditev opredelitve nedonosnih izpostavljenosti, da bi zahtevali 
vzdrževanje skupine, ki vsebuje več kot 90 % nedonosnih izpostavljenosti po nastanku. Čeprav 
je razširitev zadržanja tveganja na serviserja v primeru listinjenj nedonosnih izpostavljenosti 
smiselna, poročevalec meni, da bi moral originator ohraniti tveganja za sintetike, pri katerih 
originator obdrži izpostavljenosti nedonosnih izpostavljenosti v svoji bilanci stanja. V drugih 
primerih bi bilo treba ustrezno upoštevati strukture pristojbin ali druge strukturne elemente, ki 
bi lahko zmanjšali dejansko zadržanje tveganja, da bi preprečili nevtralizacijo zahteve po 
zadržanju tveganja. 

Poleg tega poročevalec meni, da bi bilo treba vsako izjemo pri uporabi meril za odobritev 
kreditov za listinjenje nedonosnih izpostavljenosti, kot je predlagala Komisija, omejiti, da bi se 
zmanjšale možnosti zlorab. Pomembno je, da se ohranijo vsa regulativna prizadevanja, da bi 
zagotovili, da se čim bolj zmanjšajo spodbude za vsako „odobritev in prodajo“. Zato 
poročevalec predlaga postopek obveščanja pristojnih organov, v skladu s katerim bi morali 
originatorji dokazati izpolnjevanje meril za odobritev kreditov ali dokazati, da teh zahtev ni 
mogoče izpolniti. Ta postopek pristojnim organom omogoča boljši nadzor trga nedonosnih 
izpostavljenosti, kar je okrepljeno tudi s spremembo člena 30. 

Oznaka STS za bilančno listinjenje 
Poročevalec meni, da bi produkti sintetičnega listinjenja z oznako STS dejansko morali biti 
preprosti, pregledni in standardizirani.
 Zato poskuša zmanjšati nekaj potencialne  zapletenosti sintetičnih produktov STS, vključno z 
zavrnitvijo nezaporednega odplačevanja in omejevanjem zmožnosti originatorjev, da predčasno 
prekinejo transakcije s časovnimi pozivi. Prizadeva si tudi, da bi pri prihodnjem pregledu 
uredbe o listinjenju preučili načine za zagotovitev večje preglednosti poslov s sintetičnim 
listinjenjem, ki so pogosto prilagojeni. 

Poleg tega se poročevalec skuša izogniti težavam, ki bi se pojavile pri bankah, ko morajo zaradi 
znižanja bonitetne ocene 2 na bonitetno oceno 3 prenesti zavarovanje za sintetične transakcije 
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na tretjo osebo, s čimer se njihov položaj še poslabša. Zato predlaga, da se bankam po znižanju 
bonitetne ocene ne naloži obveznosti prenosa zavarovanja s premoženjem.

Makrobonitetni nadzor trga listinjenja
Poročevalec je zaskrbljen zaradi učinka in morebitnih posebnih sistemskih tveganj za finančno 
stabilnost, ki izhajajo iz uvedbe zahtev za bilančno listinjenje STS, in sicer zaradi njegove 
značilno prilagojene in zasebne narave na finančnih trgih. Čeprav bi uvedba oznake STS lahko 
pozitivno vplivala na tržne razmere, poročevalec meni, da je primerno, da ESRB preuči, ali 
sedanji okvir resnično prispeva k zanesljivi razpršitvi tveganj v finančnem sistemu in ali je 
zagotovljena finančna stabilnost. To oceno bi bilo treba izvesti v času, ko bi lahko še vedno 
vplivala na prihodnji postopek pregleda te uredbe. 

Zahteve za subjekte s posebnim namenom pri listinjenju 
Po sprejetju okvira za listinjenje je Evropska unija uvedla postopke uvrščanja za 
nekooperativne jurisdikcije za davčne namene in tretje države z visokim tveganjem, ki imajo 
strateške pomanjkljivosti v svoji ureditvi za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma. Poročevalec meni, da je zato treba spremeniti člen 4, ki je glede tega zastarel. Poleg 
tega želi poročevalec pooblastiti pristojne organe, da zagotovijo, da so subjekti s posebnim 
namenom pri listinjenju zavezani plačilu davka od dohodkov pravnih oseb in davka na 
kapitalski dobiček ter da se ne zlorabljajo za preusmerjanje sredstev v jurisdikcije, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene. 

Trajnostni produkti listinjenja
Poročevalec meni, da bi morali biti finančni trgi ena od opornih točk v našem prehodu na 
trajnostno družbo. Pri tem imajo lahko pomembno vlogo tudi produkti listinjenja. Zato 
poročevalec predlaga, da Komisija razmisli o spodbujanju teh trajnostnih produktov listinjenja 
v okviru revizije okvira listinjenja.


