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(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) č. 
575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení 
v reakci na pandemii COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0283),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0208(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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Úvěrové instituce a investiční 
podniky (dále jen „instituce“) budou hrát v 
rámci tohoto oživení klíčovou úlohu. 
Zároveň budou pravděpodobně samy 
zasaženy zhoršující se hospodářskou 
situací. Příslušné orgány poskytly 
institucím dočasný kapitál, likviditu a 
operační úlevu s cílem zajistit, aby 
instituce mohly i nadále plnit svoji úlohu 

(2) Úvěrové instituce a investiční 
podniky (dále jen „instituce“) budou hrát v 
rámci tohoto oživení klíčovou úlohu. 
Zároveň budou pravděpodobně samy 
zasaženy zhoršující se hospodářskou 
situací. Příslušné orgány poskytly 
institucím dočasný kapitál, likviditu a 
operační úlevu s cílem zajistit, aby 
instituce mohly i nadále plnit svoji úlohu 
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při financování reálné ekonomiky v 
náročnějším prostředí.

při financování reálné ekonomiky v 
náročnějším prostředí. Na základě téhož 
cíle Evropský parlament a Rada 
urychleně přijaly určité cílené úpravy 
nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 
2019/876 v reakci na pandemii COVID-
19.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Konečné prvky rámce Basel III 
zveřejněné dne 7. prosince 2017 ukládají v 
případě sekuritizovaných expozic 
požadavek minimálního úvěrového 
hodnocení pouze pro omezenou skupinu 
poskytovatelů zajištění, konkrétně pro 
subjekty, které nejsou vládními subjekty, 
subjekty veřejného sektoru, institucemi 
nebo jinými obezřetnostně regulovanými 
finančními institucemi. Je proto nezbytné 
změnit čl. 249 odst. 3 nařízení (EU) 
č. 575/2013 tak, aby byl v souladu s 
rámcem Basel III, aby se zvýšila účinnost 
vnitrostátních systémů veřejných záruk, 
které pomáhají strategiím institucí pro 
sekuritizaci nevýkonných expozic po 
pandemii COVID-19. Aby byl zajištěn 
soulad s rámcem Basel III, musí 
neregulovaný poskytovatel osobního 
zajištění úvěrového rizika dosáhnout 
stupně úvěrové kvality 2 na počátku a 
následně stupně úvěrové kvality 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stávající unijní obezřetnostní rámec 
pro sekuritizaci je navržen na základě 
nejběžnějších vlastností typických 
sekuritizačních transakcí, tj. úvěrů bez 
selhání. Ve svém „Stanovisku k 
regulačnímu zacházení se sekuritizacemi 
nevýkonných expozic“16 ze dne 23. října 
2019 Evropský orgán pro bankovnictví 
(dále jen „EBA“) poukázal na to, že 
současný obezřetnostní rámec pro 
sekuritizaci stanovený v nařízení (EU) 
č. 575/2013 při použití na sekuritizace 
nevýkonných expozic vede k 
nepřiměřeným kapitálovým požadavkům, 
neboť přístup k sekuritizaci založený na 
interním ratingu (dále jen „přístup SEC-
IRBA“) a standardizovaný přístup k 
sekuritizaci (dále jen „přístup SEC-SA“) 
nejsou v souladu s rizikovými faktory 
specifickými pro nevýkonné expozice. 
Mělo by být proto zavedeno zvláštní 
zacházení pro sekuritizace nevýkonných 
expozic.

(6) Stávající unijní obezřetnostní rámec 
pro sekuritizaci je navržen na základě 
nejběžnějších vlastností typických 
sekuritizačních transakcí, tj. úvěrů bez 
selhání. Ve svém „Stanovisku k 
regulačnímu zacházení se sekuritizacemi 
nevýkonných expozic“16 ze dne 23. října 
2019 Evropský orgán pro bankovnictví 
(dále jen „EBA“) poukázal na to, že 
současný obezřetnostní rámec pro 
sekuritizaci stanovený v nařízení (EU) 
č. 575/2013 při použití na sekuritizace 
nevýkonných expozic vede k 
nepřiměřeným kapitálovým požadavkům, 
neboť přístup k sekuritizaci založený na 
interním ratingu (dále jen „přístup SEC-
IRBA“) a standardizovaný přístup k 
sekuritizaci (dále jen „přístup SEC-SA“) 
nejsou v souladu s rizikovými faktory 
specifickými pro nevýkonné expozice. 
Mělo by být proto zavedeno zvláštní 
zacházení pro sekuritizace nevýkonných 
expozic, které bude vycházet ze zjištění 
orgánu EBA a náležitě zohledňovat 
evropská specifika sekuritizačního trhu s 
nevýkonnými expozicemi a trhu s 
nevýkonnými expozicemi, jakož i vývoj 
mezinárodních standardů pro expozice 
sekuritizacím nevýkonných expozic. S 
cílem umožnit řádné posouzení 
příslušného basilejského standardu, 
jakmile bude zveřejněn, měl by být Komisi 
svěřen mandát k přezkumu 
obezřetnostního zacházení se 
sekuritizacemi nevýkonných expozic.

__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jelikož je velmi pravděpodobné, že 
trh s nevýkonnými expozicemi v důsledku 
pandemie COVID-19 poroste a podstatně 
se změní, je vhodné i nadále pečlivě 
sledovat sekuritizační trhy s nevýkonnými 
expozicemi a přehodnotit rámec s 
ohledem na potenciálně větší soubor 
údajů. Proto je do článku 519aa zahrnuto 
pověření orgánu EBA, aby sledoval 
sekuritizační trh s nevýkonnými 
expozicemi a předložil Evropskému 
parlamentu a Komisi zprávu o tom, zda je 
s ohledem na pandemii COVID-19 
vhodné provést přezkum zacházení s 
regulatorním kapitálem u nevýkonných 
sekuritizací, zejména pokud jde o stav 
sekuritizačního trhu s nevýkonnými 
expozicemi a o trh s nevýkonnými 
expozicemi obecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jak poukázal orgán EBA ve své 
„Zprávě o STS rámci pro syntetickou 
sekuritizaci“ ze dne 6. května 2020, je 
nezbytné zavést zvláštní rámec pro 
jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou (STS) rozvahovou 
sekuritizaci. Vzhledem k nižšímu riziku 
zmocnění a modelu u STS rozvahové 
sekuritizace ve srovnání s rozvahovou 
syntetickou sekuritizací jinou než STS by 
mělo být zavedeno odpovídající rizikově 
citlivé nastavení pro STS rozvahové 

(7) Jak poukázal orgán EBA ve své 
„Zprávě o STS rámci pro syntetickou 
sekuritizaci“ ze dne 6. května 2020, je 
nezbytné zavést zvláštní rámec pro 
jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou (STS) rozvahovou 
sekuritizaci. Vzhledem k nižšímu riziku 
zmocnění a modelu u STS rozvahové 
sekuritizace ve srovnání s rozvahovou 
syntetickou sekuritizací jinou než STS by 
mělo být zavedeno odpovídající rizikově 
citlivé nastavení pro STS rozvahové 



PR\1214993CS.docx 9/19 PE658.799v01-00

CS

sekuritizace, jak doporučuje orgán EBA ve 
své zprávě. Větší využití STS rozvahové 
sekuritizace podporované rizikově 
citlivějším zacházením pro tranše s vyšší 
předností v rámci těchto sekuritizací uvolní 
regulatorní kapitál a v konečném důsledku 
obezřetnostně řádným způsobem dále zvýší 
úvěrovou kapacitu institucí.

sekuritizace, jak doporučuje orgán EBA ve 
své zprávě. Větší využití STS rozvahové 
sekuritizace podporované rizikově 
citlivějším zacházením pro tranše s vyšší 
předností v rámci těchto sekuritizací uvolní 
regulatorní kapitál a v konečném důsledku 
obezřetnostně řádným způsobem dále zvýší 
úvěrovou kapacitu institucí. Rovněž by 
mělo být zavedeno pravidlo zachování 
právních účinků pro nesplacené pozice s 
vyšší předností v syntetických rozvahových 
sekuritizacích, na něž instituce, které jsou 
původcem, uplatňovaly před datem vstupu 
tohoto nařízení v platnost stávající článek 
270.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byl zohledněn vývoj 
mezinárodních standardů pro expozice 
vůči sekuritizacím nevýkonných expozic, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování EU.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou odpovědnost a zapojení Evropského parlamentu prostřednictvím 
úrovně 1 se akt v přenesené pravomoci zavedený v návrhu Komise prostřednictvím čl. 456 
odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se provádění konečného basilejského 
standardu pro zacházení se sekuritizacemi nevýkonných expozic nahrazuje pověřením Komisi, 
aby provedla přezkum tohoto ustanovení a případně aby do 31. prosince 2020 předložila 
legislativní návrh (viz pozměňovací návrh k článku 519aa nařízení o kapitálových 
požadavcích).

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odchylně od odstavce 2 musí mít způsobilí 
poskytovatelé osobního zajištění 
úvěrového rizika uvedení v čl. 201 odst. 1 
písm. g) úvěrové hodnocení vypracované 
uznanou externí ratingovou agenturou na 
stupni úvěrové kvality 2 nebo vyšším v 
době, kdy bylo zajištění úvěrového rizika 
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poprvé uznáno, a následně na stupni 
úvěrové kvality 3 nebo vyšším.

Or. en

Odůvodnění

Ve svém stanovisku 2020/22 ECB konstatuje, že stávající znění čl. 249 odst. 3 nařízení o 
kapitálových požadavcích není v souladu s rámcem Basel III, pokud jde o stanovení 
minimálního požadavku na rating pro všechny poskytovatele osobního zajištění úvěrového 
rizika. Aby byl zajištěn soulad s Basilejským rámcem, mění se čl. 249 odst. 3 nařízení o 
kapitálových požadavcích tak, aby neregulovaný poskytovatel osobního zajištění úvěrového 
rizika měl stupeň úvěrové kvality 2 na počátku a následně stupeň úvěrové kvality 3.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odchylně od odstavce 1 přidělí 
instituce přednostní tranši kvalifikované 
tradiční sekuritizace nevýkonných expozic 
tyto rizikové váhy:

a) pokud se musí použít přístup k 
sekuritizaci založený na interním ratingu 
nebo standardizovaný přístup k 
sekuritizaci v souladu s článkem 254, 
přidělí se jim riziková váha vyplývající z 
článku 259 u přístupu k sekuritizaci 
založeného na interním ratingu nebo z 
článku 261 u standardizovaného přístupu 
k sekuritizaci;
b) pokud se musí použít přístup k 
sekuritizaci založený na externím ratingu 
v souladu s článkem 254, přidělí se mu 
riziková váha vyplývající z článku 263.
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Or. en

Odůvodnění

Na základě zjištění stanoviska Evropského orgánu pro bankovnictví 2019/13 by 100 % 
rizikové váhy použitelné na přednostní tranše tradičních sekuritizací nevýkonných expozic 
mělo být definováno jako strop, který umožní použít rizikové váhy citlivější na rizika v 
souladu s přístupy SEC-ERBA, SEC-IRBA případně SEC-SA, a to za předpokladu, že – v 
souladu s přístupem platným před zahájením konzultací Basilejského výboru pro bankovní 
dohled – nevratná sleva z kupní ceny činí alespoň 50 %. Nevratná sleva z kupní ceny se 
zavádí také do výpočtu expozice, na kterou se použije použitelná riziková váha.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na základě zjištění stanoviska Evropského orgánu pro bankovnictví 2019/13 by 100 % 
rizikové váhy použitelné na přednostní tranše tradičních sekuritizací nevýkonných expozic 
mělo být definováno jako strop, který umožní použít rizikové váhy citlivější na rizika v 
souladu s přístupy SEC-ERBA, SEC-IRBA případně SEC-SA, a to za předpokladu, že – v 
souladu s přístupem platným před zahájením konzultací Basilejského výboru pro bankovní 
dohled – nevratná sleva z kupní ceny činí alespoň 50 %. Nevratná sleva z kupní ceny se 
zavádí také do výpočtu expozice, na kterou se použije použitelná riziková váha.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely článku 267 platí toto:
a) očekávané ztráty spojené s 
podkladovými expozicemi se do výpočtu 
maximální rizikové váhy kvalifikované 
přednostní tranše tradiční sekuritizace 
nevýkonné expozice zahrnou po odečtení 
nevratné slevy z kupní ceny expozice, 
přičemž minimální úroveň činí 50 %;
b) na maximální rizikovou váhu 
kvalifikované přednostní tranše tradiční 
sekuritizace nevýkonné expozice se 
vztahuje strop rizikové váhy ve výši 100 %.

Or. en

Odůvodnění

Na základě zjištění stanoviska Evropského orgánu pro bankovnictví 2019/13 by 100 % 
rizikové váhy použitelné na přednostní tranše tradičních sekuritizací nevýkonných expozic 
mělo být definováno jako strop, který umožní použít rizikové váhy citlivější na rizika v 
souladu s přístupy SEC-ERBA, SEC-IRBA případně SEC-SA, a to za předpokladu, že – v 
souladu s přístupem platným před zahájením konzultací Basilejského výboru pro bankovní 
dohled – nevratná sleva z kupní ceny činí alespoň 50 %. Nevratná sleva z kupní ceny se 
zavádí také do výpočtu expozice, na kterou se použije použitelná riziková váha.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely tohoto článku se 
„sekuritizací nevýkonných expozic“ 
rozumí sekuritizace nevýkonných expozic 
ve smyslu čl. 2 bodu 24 nařízení 
2017/2402.“;

5. Pro účely tohoto článku se 
nevratná sleva z kupní ceny vypočítá jako 
rozdíl mezi částkou uvedenou v písmenu 
a) a částkou uvedenou v písmenu b):

a) nesplacená částka podkladových 
expozic sekuritizací nevýkonných expozic;
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b) součet prodejní ceny tranší nebo 
případně částí tranší sekuritizace 
nevýkonných expozic prodaných třetím 
investorům a nesplacené hodnoty tranší 
nebo případně částí tranší dané 
sekuritizace, kterou si ponechává 
původce.
Je-li sleva strukturována tak, aby mohla 
být zcela nebo částečně vrácena původci, 
považuje se tato sleva za vratnou a pro 
účely tohoto článku se nepovažuje za 
nevratnou slevu z kupní ceny.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska ECB 2020/22 se mění navrhovaná definice nevratné slevy z kupní ceny 
(NRPPD). Definice by měla být rozšířena tak, aby zohledňovala slevy, které jsou realizovány 
při prodeji cenných papírů investorům při vzniku transakce, a zachycovala tak ekonomickou 
podstatu sekuritizací nevýkonných expozic.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Pro účely tohoto článku:
a) Pro účely tohoto článku se rozumí 
„sekuritizací nevýkonných expozic“ 
sekuritizace nevýkonných expozic ve 
smyslu čl. 2 bodu 24 nařízení 2017/2402;
b) „kvalifikovanou tradiční sekuritizací 
nevýkonných expozic“ tradiční 
sekuritizace nevýkonné expozice, jejíž 
podkladové expozice byly převedeny na 
sekuritizační jednotku pro speciální účel s 
nevratnou slevou z kupní ceny ve výši 
nejméně 50 % nesplaceného zůstatku 
těchto expozic.“;

Or. en
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Odůvodnění

Na základě zjištění stanoviska Evropského orgánu pro bankovnictví 2019/13 by 100 % 
rizikové váhy použitelné na přednostní tranše tradičních sekuritizací nevýkonných expozic 
mělo být definováno jako strop, který umožní použít rizikové váhy citlivější na rizika v 
souladu s přístupy SEC-ERBA, SEC-IRBA případně SEC-SA, a to za předpokladu, že – v 
souladu s přístupem platným před zahájením konzultací Basilejského výboru pro bankovní 
dohled – nevratná sleva z kupní ceny činí alespoň 50 %. Nevratná sleva z kupní ceny se 
zavádí také do výpočtu expozice, na kterou se použije použitelná riziková váha.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Instituce, která je původcem, může 
vypočítat objemy rizikově vážených 
expozic u STS rozvahové sekuritizace 
uvedené v čl. 26a odst. 1 nařízení 
2017/2402 v souladu s články 260, 262 
nebo 264 tohoto nařízení, podle okolností, 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

Instituce, která je původcem, může 
vypočítat objemy rizikově vážených 
expozic s ohledem na sekuritizovanou 
pozici u STS rozvahové sekuritizace 
uvedené v čl. 26a odst. 1 nařízení (EU) 
2017/2402 v souladu s články 260, 262 
nebo 264 tohoto nařízení, podle okolností, 
jsou-li splněny obě tyto podmínky ve 
vztahu k této pozici:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 456 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) v čl. 456 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno l), které zní:

vypouští se

„l) změny článku 269a tohoto nařízení 
s ohledem na vývoj mezinárodních 
standardů pro expozice vůči sekuritizacím 
nevýkonných expozic.“
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Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou odpovědnost a zapojení Evropského parlamentu prostřednictvím 
úrovně 1 se akt v přenesené pravomoci zavedený v návrhu Komise prostřednictvím čl. 456 
odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se provádění konečného basilejského 
standardu pro zacházení se sekuritizacemi nevýkonných expozic nahrazuje pověřením Komisi, 
aby provedla přezkum tohoto ustanovení a případně aby do 31. prosince 2020 předložila 
legislativní návrh (viz pozměňovací návrh k článku 519aa nařízení o kapitálových 
požadavcích).

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí pravidlo zachování právních účinků pro nesplacené pozice s 
vyšší předností v syntetických rozvahových sekuritizacích, na něž instituce, které jsou 
původcem, uplatňovaly před datem vstupu tohoto nového nařízení v platnost stávající článek 
270 nařízení o kapitálových požadavcích.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) vkládá se nový článek 519aa, který 
zní:
„Článek 519aa
Sekuritizace nevýkonných expozic
1. Do [31. prosince 2020] Komise 
přezkoumá obezřetnostní zacházení se 
sekuritizacemi nevýkonných expozic podle 
článku 269a, aby zohlednila vývoj 
mezinárodních standardů pro expozice 
vůči sekuritizaci nevýkonných expozic, a 
případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh.
2. Orgán EBA sleduje uplatňování 
článku 269a a hodnotí zacházení 
regulatorního kapitálu s nevýkonnými 
sekuritizacemi s ohledem zejména na stav 
trhu sekuritizace nevýkonných expozic, a 
obecně na trh s nevýkonnými expozicemi, 
a nejpozději do [12 měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] zveřejní zprávu 
o svých zjištěních určenou Komisi.
Komise na základě zprávy orgánu EBA 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování článku 269a, 
případně spolu s legislativním návrhem, a 
to nejpozději do [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj obecně vítá návrh Komise týkající se cílených úprav rámce pro sekuritizaci. Plně podporuje 
záměr návrhu, kterým je podpora hospodářského oživení v reakci na krizi COVID-19, jakož i zvýšení 
celkové citlivosti rámce pro sekuritizaci na rizika, díky kterému by pro instituce bylo ekonomicky 
schůdnější využívat sekuritizační nástroje tak, aby byly současně zajištěny odpovídající obezřetnostní 
záruky pro zachování finanční stability. Zpravodaj se zároveň domnívá, že navrhované změny lze dále 
zlepšit. Pokud jde o úpravy nařízení (EU) č. 575/2013, zpravodaj navrhuje provést následující změny.

1. Zlepšit zacházení se sekuritizacemi nevýkonných expozic
Zpravodaj je toho názoru, že regulační zacházení se sekuritizacemi nevýkonných expozic by mělo 
patřičně přihlížet ke zjištěním uvedeným ve stanovisku Evropského orgánu pro bankovnictví 2019/13 o 
regulačním zacházení se sekuritizacemi nevýkonných expozic1, aby byla náležitě zohledněna evropská 
specifika. Návrh Komise týkající se článku 269a nařízení o kapitálových požadavcích, který vychází z 
přístupu založeného na předchozí konzultaci Basilejského výboru pro bankovní dohled, by proto měl 
být posílen těmito způsoby: 

Zaprvé má-li být zajištěno regulatorní zacházení s nevýkonnými sekuritizacemi citlivější na rizika, mělo 
by 100 % rizikové váhy použitelné na přednostní tranše tradičních sekuritizací nevýkonných expozic 
být definováno jako strop, který umožní použít nižší rizikové váhy v souladu s přístupem k sekuritizaci 
založeným na externím ratingu, přístupem k sekuritizaci založeným na interním ratingu případně 
standardizovaným přístupem k sekuritizaci, a to za předpokladu, že – v souladu s přístupem platným 
před zahájením konzultací Basilejského výboru pro bankovní dohled – nevratná sleva z kupní ceny činí 
alespoň 50 %. Nevratná sleva z kupní ceny se zavádí také do výpočtu expozice, na kterou se použije 
použitelná riziková váha. 

Zadruhé na základě stanoviska ECB 2020/222 je zpravodaj přesvědčen, že by bylo vhodné změnit 
navrhovanou definici nevratné slevy z kupní ceny. V návrhu Komise se definuje nevratná sleva z kupní 
ceny jako sleva vzniklá při převodu nevýkonných expozic na jednotku pro speciální účel výměnou za 
sekuritizované cenné papíry v nižší než zůstatkové nominální hodnotě. Tato definice však nezahrnuje 
dodatečnou slevu, která je realizována, když původce prodává tyto cenné papíry investorům za hodnotu 
nižší než nominální. Měla by se proto rozšířit tak, aby zahrnovala slevy, které jsou realizovány při 
prodeji cenných papírů investorům při vzniku transakce, a zachycovala tak ekonomickou podstatu 
sekuritizací nevýkonných expozic. 

Zatřetí zpravodaj uznává, že trh s nevýkonnými expozicemi v důsledku krize COVID-19 s velkou 
pravděpodobností významně poroste a v nadcházejících měsících se také podstatně změní. Bude vhodné 
v bezprostřední budoucnosti i nadále pečlivě sledovat sekuritizační trhy s nevýkonnými expozicemi a 
přehodnotit rámec na základě potenciálně většího souboru údajů. Do článku 269a nařízení o 
kapitálových požadavcích by proto mělo být zahrnuto pověření orgánu EBA, aby sledoval sekuritizační 
trh s nevýkonnými expozicemi a nejpozději do 31. prosince 2021 předložil Evropskému parlamentu a 

1 EBA/OP/2019/13 ze dne 23. října 2019.
2 ECB/OP/2020/22 ze dne 23. září 2020.
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Komisi zprávu o tom, zda je s ohledem na krizi COVID-19 vhodné provést přezkum zacházení s 
regulatorním kapitálem u nevýkonných sekuritizací, zejména pokud jde o stav sekuritizačního trhu s 
nevýkonnými expozicemi a o trh s nevýkonnými expozicemi obecně.

2. Zajistit vliv Evropského parlamentu v oblasti obezřetnostního zacházení se sekuritizacemi 
nevýkonných expozic
Zpravodaj nepovažuje za vhodné měnit obezřetnostní zacházení se sekuritizacemi nevýkonných 
expozic, tj. článek 269a nařízení o kapitálových požadavcích, formou aktu v přenesené pravomoci. S 
cílem zajistit přiměřenou odpovědnost a zapojení Evropského parlamentu prostřednictvím úrovně 1 se 
akt v přenesené pravomoci zavedený v návrhu Komise prostřednictvím čl. 456 odst. 1 nařízení o 
kapitálových požadavcích týkající se provádění konečného basilejského standardu pro zacházení se 
sekuritizacemi nevýkonných expozic nahrazuje pověřením Komisi, aby provedla přezkum tohoto 
ustanovení a případně aby do 31. prosince 2020 předložila legislativní návrh. Lze oprávněně 
předpokládat, že příslušný konečný basilejský standard bude zveřejněn koncem listopadu 2020, což by 
umožnilo jeho posouzení a provedení v rámci probíhajícího legislativního postupu týkajícího se cílených 
úprav rámce pro sekuritizaci.

3. Zajistit účinné zacházení s STS rozvahovými sekuritizacemi
Zpravodaj vítá obezřetnostní zacházení citlivější na rizika u STS rozvahových sekuritizací, jež 
vychází ze stávajícího preferenčního regulačního zacházení s přednostními tranšemi portfolií 
cenných papírů malých a středních podniků. Plně podporuje návrh Komise na znění článku 270 
nařízení o kapitálových požadavcích, který vychází ze zprávy orgánu EBA 2020/073, jenž provádí 
rozsáhlou analýzu vývoje a trendů na trhu s rozvahovou syntetickou sekuritizací v EU, včetně údajů o 
historické výkonnosti v oblasti selhání a ztrát syntetických transakcí. 

4. Zajistit zachování právních účinků pro příslušné sekuritizované pozice
Zpravodaj je přesvědčen, že existují důvody pro zavedení pravidla zachování právních účinků pro 
nesplacené pozice s vyšší předností u syntetických rozvahových sekuritizací, na něž instituce, které jsou 
původcem, uplatňovaly před datem vstupu tohoto nového nařízení v platnost stávající článek 270 
nařízení o kapitálových požadavcích. Toto ustanovení by mělo být provedeno prostřednictvím nového 
článku 494c nařízení o kapitálových požadavcích. 

5. Řešit nejednotnost kritérií způsobilosti osobního zajištění úvěrového rizika
Ve stanovisku ECB 2020/22 se konstatuje, že stávající znění čl. 249 odst. 3 nařízení o kapitálových 
požadavcích není v souladu s rámcem Basel III, pokud jde o stanovení požadavku na minimální úvěrové 
hodnocení pro všechny poskytovatele osobního zajištění úvěrového rizika. Basilejská norma popisující 
výpočet kapitálových požadavků pro úvěrové riziko vyžaduje externí rating nejméně A− na počátku a 
BBB− během celé doby trvání osobního zajištění úvěrového rizika poskytnutého soukromými subjekty, 
které nejsou obezřetně regulovány. Jak je vysvětleno ve stanovisku ECB, zajištění souladu s 
Basilejským rámcem si vyžádá změnu čl. 249 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích tak, aby se 
pro neregulovaného poskytovatele osobního zajištění úvěrového rizika vyžadoval stupeň úvěrové 
kvality 2 na počátku a následně stupeň úvěrové kvality 3.

3 EBA/OP/2020/07 ze dne 6. května 2020.


