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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 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy 
hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0283),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0208(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. vyzýva 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 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti („inštitúcie“) budú v procese 
obnovy zohrávať kľúčovú úlohu. Zároveň 
je pravdepodobné, že zhoršujúca sa 
hospodárska situácia zasiahne aj ich. 
Príslušné orgány poskytli inštitúciám 
dočasný kapitál, likviditu a prevádzkové 
úľavy s cieľom zabezpečiť, aby si 
inštitúcie mohli aj naďalej plniť úlohu pri 
financovaní reálnej ekonomiky v čoraz 

(2) Úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti („inštitúcie“) budú v procese 
obnovy zohrávať kľúčovú úlohu. Zároveň 
je pravdepodobné, že zhoršujúca sa 
hospodárska situácia zasiahne aj ich. 
Príslušné orgány poskytli inštitúciám 
dočasný kapitál, likviditu a prevádzkové 
úľavy s cieľom zabezpečiť, aby si 
inštitúcie mohli aj naďalej plniť úlohu pri 
financovaní reálnej ekonomiky v čoraz 
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náročnejšom prostredí. náročnejšom prostredí. V nadväznosti na 
rovnaký cieľ Európsky parlament a Rada 
urýchlene prijali určité cielené úpravy 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nariadenia 
(EÚ) 2019/876 v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V záverečných prvkoch rámca 
Bazilej III, uverejnených 7. decembra 
2017, sa v prípade sekuritizačných 
expozícií zavádza požiadavka na 
minimálne ratingové hodnotenie len pri 
obmedzenom súbore poskytovateľov 
zabezpečenia, konkrétne pri subjektoch, 
ktoré nie sú štátne subjekty, subjekty 
verejného sektora, inštitúcie ani iné 
prudenciálne regulované finančné 
inštitúcie. Preto treba zmeniť článok 249 
ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s 
cieľom zosúladiť ho s rámcom Bazilej III, 
aby sa zvýšila účinnosť národných 
systémov verejných záruk, ktoré 
inštitúciám pomáhajú pri vykonávaní 
stratégií v oblasti sekuritizácie 
problémových expozícií po pandémii 
ochorenia COVID-19.

(5) V záverečných prvkoch rámca 
Bazilej III, uverejnených 7. decembra 
2017, sa v prípade sekuritizačných 
expozícií zavádza požiadavka na 
minimálne ratingové hodnotenie len pri 
obmedzenom súbore poskytovateľov 
zabezpečenia, konkrétne pri subjektoch, 
ktoré nie sú štátne subjekty, subjekty 
verejného sektora, inštitúcie ani iné 
prudenciálne regulované finančné 
inštitúcie. Preto treba zmeniť článok 249 
ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s 
cieľom zosúladiť ho s rámcom Bazilej III, 
aby sa zvýšila účinnosť národných 
systémov verejných záruk pri pomoci 
stratégiám inštitúcií týkajúcim sa 
sekuritizácie problémových expozícií po 
pandémii ochorenia COVID-19. Na to, aby 
bol neregulovaný poskytovateľ 
nefinancovaného zabezpečenia v súlade s 
rámcom Bazilej III, musí mať pri 
začiatku stupeň kreditnej kvality 2 a 
potom stupeň kreditnej kvality 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Súčasný prudenciálny rámec Únie 
pre sekuritizáciu je navrhnutý na základe 
najbežnejších vlastností typických 
sekuritizačných transakcií, t. j. splácaných 
úverov. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) vo svojom stanovisku k 
regulačnému zaobchádzaniu so 
sekuritizáciami problémových expozícií16 z 
23. októbra 2019 poukázal na to, že 
súčasný prudenciálny rámec pre 
sekuritizáciu stanovený v nariadení (EÚ) č. 
575/2013 vedie pri uplatňovaní na 
sekuritizácie problémových expozícií k 
neprimeraným kapitálovým požiadavkám, 
pretože prístup k sekuritizácii na základe 
interných ratingov (SEC-IRBA) a 
štandardizovaný prístup k sekuritizácii 
(SEC-SA) nie sú v súlade s konkrétnymi 
rizikovými faktormi problémových 
expozícií. Preto by sa malo zaviesť 
osobitné zaobchádzanie pre sekuritizáciu 
problémových expozícií.

(6) Súčasný prudenciálny rámec Únie 
pre sekuritizáciu je navrhnutý na základe 
najbežnejších vlastností typických 
sekuritizačných transakcií, t. j. splácaných 
úverov. Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA) vo svojom stanovisku k 
regulačnému zaobchádzaniu so 
sekuritizáciami problémových expozícií16 z 
23. októbra 2019 poukázal na to, že 
súčasný prudenciálny rámec pre 
sekuritizáciu stanovený v nariadení (EÚ) č. 
575/2013 vedie pri uplatňovaní na 
sekuritizácie problémových expozícií k 
neprimeraným kapitálovým požiadavkám, 
pretože prístup k sekuritizácii na základe 
interných ratingov (SEC-IRBA) a 
štandardizovaný prístup k sekuritizácii 
(SEC-SA) nie sú v súlade s konkrétnymi 
rizikovými faktormi problémových 
expozícií. Preto by sa malo zaviesť 
osobitné zaobchádzanie pre sekuritizáciu 
problémových expozícií, ktoré vychádza zo 
zistení EBA a náležite zohľadňuje 
európske špecifiká sekuritizačného trhu s 
problémovými expozíciami a trhu s 
problémovými expozíciami, ako aj vývoj 
medzinárodných noriem pre expozície 
voči sekuritizáciám problémových 
expozícií. S cieľom umožniť riadne 
posúdenie príslušnej bazilejskej normy po 
jej uverejnení by sa mal Komisii udeliť 
mandát na preskúmanie prudenciálneho 
zaobchádzania so sekuritizáciami 
problémových expozícií.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Keďže je veľmi pravdepodobné, že 
trh s problémovými expozíciami bude rásť 
a výrazne sa zmení v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19, považuje sa za 
vhodné pokračovať v dôkladnom 
monitorovaní sekuritizačných trhov s 
problémovými expozíciami a prehodnotiť 
rámec s ohľadom na potenciálne väčší 
počet údajov. Preto je v článku 519aa 
zahrnutý mandát pre EBA na 
monitorovanie sekuritizačného trhu s 
problémovými expozíciami a na 
predloženie správy Európskemu 
parlamentu a Komisii o vhodnosti 
preskúmania zaobchádzania s 
regulatórnym kapitálom sekuritizácií 
problémových expozícií, najmä so 
zreteľom na stav sekuritizačného trhu s 
problémovými expozíciami, a vo 
všeobecnosti na stav trhu s problémovými 
expozíciami, v nadväznosti na pandémiu 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Orgán EBA vo svojej správe o 
rámci STS pre syntetickú sekuritizáciu zo 
6. mája 2020 uviedol, že treba zaviesť 
osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú (STS) 
súvahovú sekuritizáciu. Vzhľadom na 
nižšie agentúrne riziko a riziko modelu 
súvahovej STS sekuritizácie v porovnaní 
so súvahovou syntetickou sekuritizáciou 
inou než STS by sa mala na základe 
odporúčaní v správe orgánu EBA zaviesť 
príhodná kalibrácia citlivosti súvahových 
STS sekuritizácií na riziká. Intenzívnejšie 

(7) Orgán EBA vo svojej správe o 
rámci STS pre syntetickú sekuritizáciu zo 
6. mája 2020 uviedol, že treba zaviesť 
osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú (STS) 
súvahovú sekuritizáciu. Vzhľadom na 
nižšie agentúrne riziko a riziko modelu 
súvahovej STS sekuritizácie v porovnaní 
so súvahovou syntetickou sekuritizáciou 
inou než STS by sa mala na základe 
odporúčaní v správe orgánu EBA zaviesť 
príhodná kalibrácia citlivosti súvahových 
STS sekuritizácií na riziká. Intenzívnejšie 
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využívanie súvahovej STS sekuritizácie 
podporovanej zaobchádzaním s vyššou 
citlivosťou na riziko, pokiaľ ide o 
nadriadenú tranžu takýchto sekuritizácií, 
uvoľní regulačný kapitál a v konečnom 
dôsledku ešte viac rozšíri úverovú kapacitu 
inštitúcií prudenciálne spoľahlivým 
spôsobom.

využívanie súvahovej STS sekuritizácie 
podporovanej zaobchádzaním s vyššou 
citlivosťou na riziko, pokiaľ ide o 
nadriadenú tranžu takýchto sekuritizácií, 
uvoľní regulačný kapitál a v konečnom 
dôsledku ešte viac rozšíri úverovú kapacitu 
inštitúcií prudenciálne spoľahlivým 
spôsobom. Pravidlo zachovania 
predchádzajúceho stavu by sa malo 
uplatňovať aj v prípade nesplatených 
nadriadených pozícií v súvahových 
syntetických sekuritizáciách, na ktoré 
inštitúcie, ktoré sú originátormi, 
uplatňovali súčasný článok 270 pred 
dátumom nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Orgán EBA vo svojej správe o 
rámci STS pre syntetickú sekuritizáciu zo 
6. mája 2020 uviedol, že treba zaviesť 
osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú (STS) 
súvahovú sekuritizáciu. Vzhľadom na 
nižšie agentúrne riziko a riziko modelu 
súvahovej STS sekuritizácie v porovnaní 
so súvahovou syntetickou sekuritizáciou 
inou než STS by sa mala na základe 
odporúčaní v správe orgánu EBA zaviesť 
príhodná kalibrácia citlivosti súvahových 
STS sekuritizácií na riziká. Intenzívnejšie 
využívanie súvahovej STS sekuritizácie 
podporovanej zaobchádzaním s vyššou 
citlivosťou na riziko, pokiaľ ide o 
nadriadenú tranžu takýchto sekuritizácií, 
uvoľní regulačný kapitál a v konečnom 
dôsledku ešte viac rozšíri úverovú kapacitu 
inštitúcií prudenciálne spoľahlivým 
spôsobom.

(7) Orgán EBA vo svojej správe o 
rámci STS pre syntetickú sekuritizáciu zo 
6. mája 2020 uviedol, že treba zaviesť 
osobitný rámec pre jednoduchú, 
transparentnú a štandardizovanú (STS) 
súvahovú sekuritizáciu. Vzhľadom na 
nižšie agentúrne riziko a riziko modelu 
súvahovej STS sekuritizácie v porovnaní 
so súvahovou syntetickou sekuritizáciou 
inou než STS by sa mala na základe 
odporúčaní v správe orgánu EBA zaviesť 
príhodná kalibrácia citlivosti súvahových 
STS sekuritizácií na riziká, a to 
vychádzajúc zo súčasného preferenčného 
regulačného zaobchádzania s 
nadriadenými tranžami portfólií MSP. 
Intenzívnejšie využívanie súvahovej STS 
sekuritizácie podporovanej zaobchádzaním 
s vyššou citlivosťou na riziko, pokiaľ ide o 
nadriadenú tranžu takýchto sekuritizácií, 
uvoľní regulatórny kapitál a v konečnom 
dôsledku ešte viac rozšíri úverovú kapacitu 
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inštitúcií prudenciálne spoľahlivým 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V záujme zohľadnenia vývoja 
medzinárodných noriem pre expozície 
voči sekuritizáciám problémových 
expozícií by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 ZFEÚ mala 
delegovať na Komisiu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť primeranú zodpovednosť a zapojenie Európskeho parlamentu 
prostredníctvom úrovne 1 sa delegovaný akt zavedený v návrhu Komisie prostredníctvom 
článku 456 ods. 1 nariadenia CRR o vykonávaní konečnej bazilejskej normy o zaobchádzaní 
so sekuritizáciami problémových expozícií nahrádza mandátom pre Komisiu, aby preskúmala 
toto ustanovenie a v prípade potreby predložila legislatívny návrh do 31. decembra 2020 
(pozri pozmeňujúci návrh k článku 519aa nariadenia CRR).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 249 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 2 majú oprávnení 
poskytovatelia nefinancovaného 
zabezpečenia uvedení v článku 201 ods. 1 
písm. g) priradené ratingové hodnotenie od 
uznanej ECAI, ktoré má stupeň kreditnej 
kvality 3 alebo vyšší.;

Odchylne od odseku 2 majú oprávnení 
poskytovatelia nefinancovaného 
kreditného zabezpečenia uvedení v článku 
201 ods. 1 písm. g) priradené ratingové 
hodnotenie od uznanej ECAI, ktoré má v 
čase prvého uznania zabezpečenia stupeň 
kreditnej kvality 2 alebo vyšší, a neskôr 
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stupeň kreditnej kvality 3 alebo vyšší.

Or. en

Odôvodnenie

V stanovisku ECB 2020/22 sa konštatuje, že súčasné znenie článku 249 ods. 3 nariadenia 
CRR nie je v súlade s rámcom Bazilej III, keďže ukladá minimálnu ratingovú požiadavku pre 
všetkých poskytovateľov nefinancovaného zabezpečenia. Na to, aby bolo nariadenie CRR v 
súlade s rámcom Bazilej III sa mení článok 249 ods. 3 nariadenia CRR s cieľom vyžadovať od 
neregulovaného poskytovateľa nefinancovaného zabezpečenia, aby mal pri začiatku stupeň 
kreditnej kvality 2 a potom stupeň kreditnej kvality 3.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 269a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 priraďujú 
inštitúcie rizikovú váhu 100 % nadriadenej 
sekuritizačnej pozícii v rámci tradičnej 
sekuritizácie problémových expozícií za 
predpokladu, že expozície v skupine, 
ktorými sa zabezpečuje sekuritizácia, boli 
prevedené na SSPE s nerefundovateľnou 
zľavou z obstarávacej ceny vo výške aspoň 
50 % nominálnej hodnoty expozícií.

2. Odchylne od odseku 1 priraďujú 
inštitúcie nadriadenej tranži kvalifikovanej 
tradičnej sekuritizácie problémových 
expozícií tieto rizikové váhy:

a) ak sa SEC-IRBA musí použiť v súlade 
s článkom 254, priradia rizikovú váhu, 
ktorá vyplýva z článku 259, a ak sa SEC-
SA musí použiť v súlade s článkom 254, 
priradia rizikovú váhu, ktorá vyplýva z 
článku 261;
b) ak sa SEC-ERBA musí použiť v súlade 
s článkom 254, priradia rizikovú váhu, 
ktorá vyplýva z článku 263;

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zistení zo stanoviska EBA 2019/13 by sa riziková váha 100 %  uplatniteľná na 
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nadriadenú tranžu tradičných sekuritizácií problémových expozícií mala vymedziť ako strop, 
ktorý umožní uplatnenie rizikových váh citlivejších na riziko v súlade s SEC-ERBA, prípadne 
SEC-IRBA alebo prípadne SEC-SA, a za predpokladu, že v súlade s prístupom BCBS 
založeným na predbežnej konzultácii je výsledná nerefundovateľná zľava z obstarávacej ceny 
(NRPPD) najmenej 50 %. NRPPD sa takisto zavádza do výpočtu expozície, na ktorú sa 
uplatňuje príslušná riziková váha.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 269a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely článku 268 ods. 1 sú 
očakávané straty spojené s pozíciami v 
sekuritizácii problémových expozícií 
zahrnuté po odpočítaní nerefundovateľnej 
zľavy z obstarávacej ceny, ako sa uvádza v 
odseku 2 tohto článku, a prípadne po 
akýchkoľvek dodatočných špecifických 
úpravách kreditného rizika.

4. Na účely článku 268 ods. 1 sú 
očakávané straty spojené s pozíciami v 
kvalifikovanej tradičnej sekuritizácii 
problémových expozícií zahrnuté po 
odpočítaní nerefundovateľnej zľavy z 
obstarávacej ceny, ako sa uvádza v odseku 
2 tohto článku, a prípadne po akýchkoľvek 
dodatočných špecifických úpravách 
kreditného rizika.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zistení zo stanoviska EBA 2019/13 by sa riziková váha 100 % uplatniteľná na 
nadriadenú tranžu tradičných sekuritizácií problémových expozícií mala vymedziť ako strop, 
ktorý umožní uplatnenie rizikových váh citlivejších na riziko v súlade s SEC-ERBA, prípadne 
SEC-IRBA alebo prípadne SEC-SA, a za predpokladu, že v súlade s prístupom BCBS 
založeným na predbežnej konzultácii je výsledná nerefundovateľná zľava z obstarávacej ceny 
(NRPPD) najmenej 50 %. NRPPD sa takisto zavádza do výpočtu expozície, na ktorú sa 
uplatňuje príslušná riziková váha.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 269a – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na účely článku 267 sa uplatňujú 
tieto postupy:
a) a) očakávané straty spojené s 
podkladovými expozíciami sa zahrnú po 
odpočítaní nerefundovateľnej zľavy z 
obstarávacej ceny expozícií do výpočtu 
maximálnej rizikovej váhy kvalifikovanej 
nadriadenej tranže tradičnej sekuritizácie 
problémových expozícií, s dolným 
ohraničením 50 %;
b) maximálna riziková váha 
kvalifikovanej nadriadenej tranže 
tradičnej sekuritizácie problémových 
expozícií podlieha stropu rizikovej váhy 
100 % .

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zistení zo stanoviska EBA 2019/13 by sa riziková váha 100 % uplatniteľná na 
nadriadenú tranžu tradičných sekuritizácií problémových expozícií mala vymedziť ako strop, 
ktorý umožní uplatnenie rizikových váh citlivejších na riziko v súlade s SEC-ERBA, prípadne 
SEC-IRBA alebo prípadne SEC-SA, a za predpokladu, že v súlade s prístupom BCBS 
založeným na predbežnej konzultácii je výsledná nerefundovateľná zľava z obstarávacej ceny 
(NRPPD) najmenej 50 %. NRPPD sa takisto zavádza do výpočtu expozície, na ktorú sa 
uplatňuje príslušná riziková váha.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 269a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „Sekuritizácia problémových 
expozícií“ na účely tohto článku je 
sekuritizácia nesplácaných expozícií 
vymedzená v článku 2 bode 24 nariadenia 
2017/2402;

5. Na účely tohto článku sa 
nerefundovateľná zľava z obstarávacej 
ceny vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
uvedenou v písmene a) a sumou 
uvedenou v písmene b):
a) nesplatená suma podkladových 
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expozícií sekuritizácie problémových 
expozícií;
b) súčet predajnej ceny tranží alebo 
prípadne častí tranží sekuritizácie 
problémových expozícií predaných 
investorom, ktorí sú tretími stranami, a 
nesplatenej hodnoty tranží alebo prípadne 
častí tranží tejto sekuritizácie, ktoré si 
ponechal originátor.
Ak je zľava štruktúrovaná tak, že ju 
možno úplne alebo čiastočne refundovať 
originátorovi, takáto zľava sa na účely 
tohto článku považuje za refundovateľnú 
a nepovažuje sa za nerefundovateľnú 
zľavu z obstarávacej ceny.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe stanoviska ECB 2020/22 sa mení navrhované vymedzenie nerefundovateľnej zľavy 
z obstarávacej ceny (NRPPD). S cieľom zachytiť ekonomickú podstatu sekuritizácií 
problémových expozícií by sa malo rozšíriť aj na zľavy, ktoré sa realizujú pri predaji 
obligácií investorom pri vzniku.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 269a – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Na účely tohto článku:
a) „sekuritizácia problémových expozícií“ 
je sekuritizácia problémových expozícií v 
zmysle vymedzenia v článku 2 bode 24 
nariadenia (EÚ) 2017/2402;
b) „kvalifikovaná tradičná sekuritizácia 
problémových expozícií“ je tradičná 
sekuritizácia problémových expozícií v 
prípadoch, keď boli podkladové expozície 
prevedené na SSPE nerefundovateľnou 
zľavou z obstarávacej ceny vo výške aspoň 
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50 % z nesplateného zostatku týchto 
expozícií.“;

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zistení zo stanoviska EBA 2019/13 by sa riziková váha 100 % uplatniteľná na 
nadriadenú tranžu tradičných sekuritizácií problémových expozícií mala vymedziť ako strop, 
ktorý umožní uplatnenie rizikových váh citlivejších na riziko v súlade s SEC-ERBA, prípadne 
SEC-IRBA alebo prípadne SEC-SA, a za predpokladu, že v súlade s prístupom BCBS 
založeným na predbežnej konzultácii je výsledná nerefundovateľná zľava z obstarávacej ceny 
(NRPPD) najmenej 50 %. NRPPD sa takisto zavádza do výpočtu expozície, na ktorú sa 
uplatňuje príslušná riziková váha.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 270 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcia, ktorá je originátorom, môže 
hodnoty rizikovo vážených expozícií 
súvahovej STS sekuritizácie uvedenej v 
článku 26a ods. 1 nariadenia 2017/2402 
vypočítať v súlade s článkami 260, 262 
alebo 264 tohto nariadenia, podľa toho, 
ktorý sa uplatňuje, ak sú splnené obe tieto 
podmienky:

Inštitúcia, ktorá je originátorom, môže 
hodnoty rizikovo vážených expozícií, 
pokiaľ ide o sekuritizačnú pozíciu v 
súvahovej STS sekuritizácii uvedenej v 
článku 26a ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2017/2402 vypočítať v súlade s článkami 
260, 262 alebo 264 tohto nariadenia, podľa 
toho, ktorý sa uplatňuje, ak sú splnené obe 
tieto podmienky týkajúce sa uvedenej 
pozície:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 456 – odsek 1 – písmeno l
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Do článku 456 ods. 1 sa dopĺňa 
toto písmeno l):

vypúšťa sa

„l) zmeny článku 269a tohto 
nariadenia s cieľom zohľadniť vývoj 
medzinárodných noriem pre expozície 
voči sekuritizáciám problémových 
expozícií.“

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť primeranú zodpovednosť a zapojenie Európskeho parlamentu 
prostredníctvom úrovne 1 sa delegovaný akt zavedený v návrhu Komisie prostredníctvom 
článku 456 ods. 1 nariadenia CRR o vykonávaní konečnej bazilejskej normy o zaobchádzaní 
so sekuritizáciami problémových expozícií nahrádza mandátom pre Komisiu, aby preskúmala 
toto ustanovenie a v prípade potreby predložila legislatívny návrh do 31. decembra 2020 
(pozri pozmeňujúci návrh k článku 519aa nariadenia CRR).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 494b a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 494ba
Zachovanie predchádzajúceho stavu 
sekuritizačných pozícií
Odchylne od článku 270 môže inštitúcia, 
ktorá je originátorom, vypočítať hodnoty 
rizikovo vážených expozícií sekuritizácie v 
súlade s článkami 260, 262 alebo 264, ak 
sú splnené obe tieto podmienky:
a) sekuritizácia bola emitovaná pred 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
textu];
b) sekuritizácia splnila [deň pred 
dátumom nadobudnutia účinnosti tohto 
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textu] podmienky stanovené v článku 270 
uplatniteľné k danému dátumu.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PN sa zavádza pravidlo zachovania predchádzajúceho stavu v prípade nesplatených 
nadriadených pozícií v súvahových syntetických sekuritizáciách, na ktoré inštitúcie, ktoré sú 
originátormi, uplatňovali súčasný článok 270 nariadenia CRR pred dátumom nadobudnutia 
účinnosti nového nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 519a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b) Vkladá sa tento článok 519aa:
„Článok 519aa
Sekuritizácie problémových expozícií
1. Do [31. decembra 2020] Komisia 
preskúma prudenciálne zaobchádzanie so 
sekuritizáciami problémových expozícií 
podľa článku 269a s cieľom zohľadniť 
vývoj medzinárodných noriem pre 
expozície voči sekuritizácii problémových 
expozícií a v prípade potreby predloží 
legislatívny návrh Európskemu 
parlamentu a Rade.
2. EBA monitoruje uplatňovanie 
článku 269a a hodnotí zaobchádzanie s 
regulatórnym kapitálom zo sekuritizácií 
problémových expozícií, najmä so 
zreteľom na stav sekuritizačného trhu s 
problémovými expozíciami, a vo 
všeobecnosti na stav trhu s problémovými 
expozíciami, a najneskôr do [12 mesiacov 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] uverejní správu o svojich 
zisteniach Komisii.
Komisia na základe správy EBA predloží 
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Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní článku 269a spolu s 
prípadným legislatívnym návrhom 
najneskôr do [18 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh Komisie na cielené úpravy sekuritizačného rámca. Plne sa 
podporuje je cieľ, ktorým je podpora oživenia hospodárstva v reakcii na krízu spôsobenú ochorením 
COVID-19, ako aj zvýšenie celkovej citlivosti rámca na riziká, vďaka čomu by sa využívanie 
sekuritizačného nástroja stalo ekonomicky realizovateľnejším pri súčasnom zabezpečení primeraných 
prudenciálnych záruk na zachovanie finančnej stability. Spravodajca zároveň zastáva názor, že 
navrhované zmeny je možné ďalej zlepšiť. Pokiaľ ide o úpravy nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 
spravodajca navrhuje tieto zmeny.

1. Zdokonalenie zaobchádzania so sekuritizáciami problémových expozícií
Spravodajca zastáva názor, že regulačné zaobchádzanie so sekuritizáciami problémových expozícií by 
malo primerane zohľadniť zistenia zo stanoviska EBA 2019/13 o regulačnom zaobchádzaní so 
sekuritizáciami problémových expozícií1, aby sa náležite zohľadnili európske špecifiká. Návrh Komisie 
týkajúci sa článku 269a nariadenia CRR, ktorý nadväzuje na prístup Bazilejského výboru pre bankový 
dohľad (BCBS) pred konzultáciou, by sa preto mal posilniť týmito spôsobmi: 

Po prvé, aby sa zabezpečilo zaobchádzanie so sekuritizáciami problémových expozícií, ktoré bude mať 
vyššiu citlivosť na riziko, by sa riziková váha 100 % uplatniteľná na nadriadenú tranžu tradičných 
sekuritizácií problémových expozícií mala vymedziť ako strop s cieľom umožniť nižšie rizikové váhy 
v súlade s SEC-ERBA, prípadne SEC-IRBA alebo prípadne SEC-SA, a za predpokladu, že v súlade s 
prístupom BCBS založeným na predbežnej konzultácii je výsledná nerefundovateľná zľava z 
obstarávacej ceny (NRPPD) najmenej 50 %. NRPPD sa takisto zavádza do výpočtu expozície, na ktorú 
sa uplatňuje príslušná riziková váha. 

Po druhé, na základe stanoviska ECB 2020/222 sa spravodajca domnieva, že je správne zmeniť 
navrhované vymedzenie nerefundovateľnej zľavy z obstarávacej ceny (NRPPD). V návrhu Komisie sa 
NRPPD vymedzuje ako zľava z ceny, ktorá vzniká pri prevode problémových expozícií na účelovo 
vytvorený subjekt výmenou za sekuritizačné obligácie pod ich nesplatenou nominálnou hodnotou. Toto 
vymedzenie sa však nevzťahuje na dodatočnú zľavu, ktorá sa realizuje, keď originátor predá tieto 
obligácie investorom pod ich nominálnou hodnotou. S cieľom zachytiť ekonomickú podstatu 
sekuritizácií problémových expozícií by sa vymedzenie malo rozšíriť aj na zľavy, ktoré sa realizujú pri 
predaji obligácií investorom pri vzniku. 

Po tretie, spravodajca uznáva, že trh s problémovými expozíciami bude s veľkou pravdepodobnosťou 
rásť a v nadchádzajúcich mesiacoch sa v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 výrazne 
zmení. Považuje sa za vhodné pokračovať v podrobnom monitorovaní sekuritizačných trhov s 
problémovými expozíciami v najbližšej budúcnosti a prehodnotiť rámec s ohľadom na potenciálne väčší 
počet údajov. Preto by mal byť v článku 269a nariadenia CRR zahrnutý mandát pre EBA na 
monitorovanie sekuritizačného trhu s problémovými expozíciami a na predloženie správy Európskemu 
parlamentu a Komisii – najneskôr do 31. decembra 2021 – o vhodnosti preskúmania zaobchádzania s 

1 EBA/OP/2019/13 z 23. októbra 2019.
2 ECB/OP/2020/22 z 23. septembra 2020.
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regulatórnym kapitálom zo sekuritizácií problémových expozícií, najmä so zreteľom na stav 
sekuritizačného trhu s problémovými expozíciami, a vo všeobecnosti na stav trhu s problémovými 
expozíciami, v nadväznosti na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19.

2. Zabezpečenie účasti Európskeho parlamentu na prudenciálnom zaobchádzaní so sekuritizáciami 
problémových expozícií
Spravodajca sa domnieva, že nie je vhodné vykonať zmeny prudenciálneho zaobchádzania so 
sekuritizáciami problémových expozícií, a teda článku 269a nariadenia CRR, vo forme delegovaného 
aktu. S cieľom zabezpečiť primeranú zodpovednosť a zapojenie Európskeho parlamentu 
prostredníctvom úrovne 1 by sa delegovaný akt zavedený v návrhu Komisie prostredníctvom článku 
456 ods. 1 nariadenia CRR o vykonávaní konečnej bazilejskej normy o zaobchádzaní so sekuritizáciami 
problémových expozícií mal nahradiť mandátom pre Komisiu, aby preskúmala toto ustanovenie a v 
prípade potreby predložila legislatívny návrh do 31. decembra 2020. Možno odôvodnene očakávať, že 
príslušná konečná bazilejská norma bude uverejnená koncom novembra 2020, čo by umožnilo jej 
posúdenie a vykonávanie počas prebiehajúceho legislatívneho postupu zameraného na cielené úpravy 
sekuritizačného rámca.

3. Zabezpečenie účinného zaobchádzania so súvahovými STS sekuritizáciami
Spravodajca víta prudenciálne zaobchádzanie so súvahovými STS sekuritizáciami, ktoré je 
citlivejšie na riziká a ktoré vychádza zo súčasného preferenčného regulačného zaobchádzania 
s nadriadenými tranžami portfólií MSP. Návrh Komisie týkajúci sa článku 270 nariadenia CRR, 
ktorý vychádza zo správy EBA 2020/073, ktorá poskytla rozsiahlu analýzu vývoja a trendov na trhu 
v oblasti súvahových syntetických sekuritizácií v EÚ vrátane údajov o historickej výkonnosti 
syntetických transakcií, pokiaľ ide o zlyhanie a stratu, sa plne podporuje. 

4. Zabezpečenie zachovania predchádzajúceho stavu príslušných sekuritizačných pozícií
Spravodajca sa domnieva, že je odôvodnené zaviesť pravidlo zachovania predchádzajúceho stavu v 
prípade nesplatených nadriadených pozícií v súvahových syntetických sekuritizáciách, na ktoré 
inštitúcie, ktoré sú originátormi, uplatňovali súčasný článok 270 nariadenia CRR pred dátumom 
nadobudnutia účinnosti nového nariadenia. Toto ustanovenie by sa malo implementovať 
prostredníctvom nového článku 494c nariadenia CRR. 

5. Riešenie nekonzistentnosti v prípustnosti nefinancovaného zabezpečenia
V stanovisku ECB 2020/22 sa konštatuje, že súčasné znenie článku 249 ods. 3 nariadenia CRR nie je v 
súlade s rámcom Bazilej III, keďže ukladá minimálnu ratingovú požiadavku pre všetkých 
poskytovateľov nefinancovaného zabezpečenia. Bazilejská norma opisujúca výpočet kapitálových 
požiadaviek pre kreditné riziko si vyžaduje externý rating aspoň na úrovni A- pri vzniku a BBB- počas 
celej životnosti nefinancovaného zabezpečenia poskytnutého súkromnými subjektmi, ktoré nie sú 
prudenciálne regulované. Ako sa vysvetľuje v stanovisku ECB a v záujme konzistentnosti s Bazilejom 
by sa článok 249 ods. 3 nariadenia CRR preto mal zmeniť tak, aby sa od neregulovaného poskytovateľa 
nefinancovaného zabezpečenia vyžadovalo, aby mal stupeň kreditnej kvality 2 pri začiatku a potom 
stupeň kreditnej kvality 3.

3 EBA/OP/2020/07 z 6. mája 2020.


