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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 uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju 
gospodarstva v odziv na pandemijo COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0283),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0208/2020),

– 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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Kreditne institucije in investicijska 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: institucije) 
bodo imeli ključno vlogo pri podpiranju 
okrevanja. Hkrati pa bo poslabšanje 
gospodarskih razmer verjetno vplivalo tudi 
nanje. Pristojni organi so institucijam 
zagotovili začasni kapital, likvidnost in 
operativno razbremenitev, da bi lahko v 
zahtevnejšem okolju še naprej izpolnjevale 

(2) Kreditne institucije in investicijska 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: institucije) 
bodo imeli ključno vlogo pri podpiranju 
okrevanja. Hkrati pa bo poslabšanje 
gospodarskih razmer verjetno vplivalo tudi 
nanje. Pristojni organi so institucijam 
zagotovili začasni kapital, likvidnost in 
operativno razbremenitev, da bi lahko v 
zahtevnejšem okolju še naprej izpolnjevale 
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svojo vlogo pri financiranju realnega 
sektorja.

svojo vlogo pri financiranju realnega 
sektorja. V skladu z istim ciljem sta 
Evropski parlament in Svet v odziv na 
pandemijo COVID-19 hitro sprejela 
nekatere ciljne prilagoditve uredb (EU) št. 
575/2013 in (EU) 2019/876.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Končni elementi okvira Basel III, ki 
so bili objavljeni 7. decembra 2017, v 
primeru izpostavljenosti v listinjenju 
določajo minimalno zahtevo glede 
bonitetne ocene le za omejen sklop 
dajalcev zavarovanja, in sicer za subjekte, 
ki niso državni subjekti, subjekti javnega 
sektorja, institucije ali druge bonitetno 
regulirane finančne institucije. Člen 249(3) 
Uredbe (EU) št. 575/2013 je zato treba 
spremeniti, da se uskladi z okvirom Basel 
III ter s tem poveča učinkovitost 
nacionalnih javnih jamstvenih shem, ki 
pomagajo institucijam pri strategijah za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti po 
pandemiji COVID-19.

(5) Končni elementi okvira Basel III, ki 
so bili objavljeni 7. decembra 2017, v 
primeru izpostavljenosti v listinjenju 
določajo minimalno zahtevo glede 
bonitetne ocene le za omejen sklop 
dajalcev zavarovanja, in sicer za subjekte, 
ki niso državni subjekti, subjekti javnega 
sektorja, institucije ali druge bonitetno 
regulirane finančne institucije. Člen 249(3) 
Uredbe (EU) št. 575/2013 je zato treba 
spremeniti, da se uskladi z okvirom Basel 
III ter s tem poveča učinkovitost 
nacionalnih javnih jamstvenih shem, da 
pomagajo institucijam pri strategijah za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti po 
pandemiji COVID-19. Da bi bil skladen z 
okvirom Basel III, mora imeti nereguliran 
dajalec osebnega kreditnega zavarovanja 
stopnjo kreditne kakovosti 2 na začetku, 
nato pa stopnjo kreditne kakovosti 3.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Trenutni bonitetni okvir Unije za (6) Trenutni bonitetni okvir Unije za 
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listinjenje je zasnovan na podlagi 
najpogostejših značilnosti običajnih poslov 
listinjenja, tj. donosnih posojil. Evropski 
bančni organ (EBA) je v svojem mnenju o 
regulativni obravnavi listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti16 z dne 23. 
oktobra 2019 opozoril, da sedanji bonitetni 
okvir za listinjenje iz Uredbe (EU) 
št. 575/2013, kadar se uporablja za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti, 
povzroča nesorazmerne kapitalske zahteve, 
saj pristop na osnovi notranjih bonitetnih 
ocen za listinjenje (SEC-IRBA) in 
standardizirani pristop za listinjenje (SEC-
SA) nista skladna s specifičnimi dejavniki 
tveganja nedonosnih izpostavljenosti. Zato 
je treba uvesti posebno obravnavo za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti.

listinjenje je zasnovan na podlagi 
najpogostejših značilnosti običajnih poslov 
listinjenja, tj. donosnih posojil. Evropski 
bančni organ (EBA) je v svojem mnenju o 
regulativni obravnavi listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti16 z dne 23. 
oktobra 2019 opozoril, da sedanji bonitetni 
okvir za listinjenje iz Uredbe (EU) 
št. 575/2013, kadar se uporablja za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti, 
povzroča nesorazmerne kapitalske zahteve, 
saj pristop na osnovi notranjih bonitetnih 
ocen za listinjenje (SEC-IRBA) in 
standardizirani pristop za listinjenje (SEC-
SA) nista skladna s specifičnimi dejavniki 
tveganja nedonosnih izpostavljenosti. Zato 
je treba uvesti posebno obravnavo za 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti, ki 
temelji na ugotovitvah EBA in ustrezno 
upošteva evropske posebnosti trga 
listinjenja nedonosnih izpostavljenosti in 
trga za nedonosne izpostavljenosti ter 
razvoj mednarodnih standardov za 
izpostavljenosti do listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti. Da bi omogočili ustrezno 
oceno zadevnega baselskega standarda, 
ko je ta objavljen, bi bilo treba Komisiji 
podeliti mandat za pregled bonitetne 
obravnave listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker se bo trg nedonosnih 
izpostavljenosti zaradi pandemije COVID-
19 zelo verjetno precej povečal in 
spremenil, se zdi primerno še naprej 
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pozorno spremljati trge listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti in ponovno 
oceniti okvir glede na potencialno več 
razpoložljivih podatkov. Zato je v člen 
519aa vključen mandat za EBA, da 
spremlja trg listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti ter predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Komisiji o 
tem, ali je primerno pregledati obravnavo 
glede regulativnega kapitala listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti, ob posebnem 
upoštevanju stanja na trgu listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti ter trga 
nedonosnih izpostavljenosti na splošno po 
pandemiji COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način.

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način. Uvesti bi bilo treba tudi 
prehodno pravilo za neporavnane 
nadrejene pozicije v bilančnih sintetičnih 
listinjenjih, za katere so institucije v vlogi 
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originatorja uporabile sedanji člen 270 
pred datumom začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način.

(7) Kot je poudaril organ EBA v 
svojem poročilu o okviru STS za sintetično 
listinjenje z dne 6. maja 2020, je treba 
uvesti poseben okvir za enostavno, 
pregledno in standardizirano bilančno 
listinjenje (bilančno listinjenje STS). Glede 
na manjše agencijsko in modelsko tveganje 
pri bilančnem listinjenju STS v primerjavi 
z bilančnim sintetičnim listinjenjem, ki ni 
STS, bi bilo treba uvesti primerno 
umerjanje, ki upošteva tveganja, za 
bilančno listinjenje STS, kot je priporočil 
organ EBA v svojem poročilu, na podlagi 
sedanje prednostne regulativne obravnave 
nadrejenih tranš portfeljev MSP. Večja 
uporaba bilančnega listinjenja STS, ki jo 
spodbuja na tveganja bolj občutljiva 
obravnava nadrejene tranše teh listinjenj, 
bo sprostila regulativni kapital in 
posledično dodatno razširila zmožnost 
institucij za kreditiranje na bonitetno 
zanesljiv način.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi upoštevanja razvoja 
mednarodnih standardov za 

črtano
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izpostavljenosti do listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 
v skladu s členom 290 PDEU.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev ustrezne odgovornosti in vključitve Evropskega parlamenta prek ravni 1 se 
delegirani akt, ki je bil v predlog Komisije uveden s členom 456(1) CRR o izvajanju končnega 
baselskega standarda o obravnavi listinjenja nedonosnih izpostavljenosti, nadomesti z 
mandatom za Komisijo, da pregleda to določbo in po potrebi do 31. decembra 2020 predloži 
zakonodajni predlog (glej predlog spremembe člena 519aa CRR).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 249 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 2 je primernim 
dajalcem osebnega kreditnega zavarovanja, 
naštetim v točki (g) člena 201(1), priznana 
ECAI dodelila bonitetno oceno, ki ji 
ustreza stopnja kreditne kakovosti 3 ali 
več.

Z odstopanjem od odstavka 2 je primernim 
dajalcem osebnega kreditnega zavarovanja, 
naštetim v točki (g) člena 201(1), priznana 
ECAI dodelila bonitetno oceno, ki ji v 
času, ko je bilo kreditno zavarovanje prvič 
priznano, ustreza stopnja kreditne 
kakovosti 2 ali več, zatem pa stopnja 
kreditne kakovosti 3 ali več.

Or. en

Obrazložitev

Evropska centralna banka v mnenju 2020/22 ugotavlja, da sedanje besedilo člena 249(3) 
CRR ni v skladu z okvirom Basel III, saj določa minimalno zahtevo glede bonitete za vse 
dajalce osebnega kreditnega zavarovanja. Da bi bil skladen z okvirom Basel III, se člen 
249(3) uredbe o kapitalskih zahtevah spremeni tako, da za neregulirane dajalce osebnega 
kreditnega zavarovanja zahteva stopnjo kreditne kakovosti 2 na začetku, nato pa stopnjo 
kreditne kakovosti 3.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti dodelijo 100-
odstotno utež tveganja nadrejeni poziciji v 
listinjenju, če so bile izpostavljenosti v 
skupini, ki je podlaga za listinjenje, 
prenesene na SSPE z nevračljivim 
popustom pri ceni v višini vsaj 50 % 
nominalne vrednosti izpostavljenosti.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
institucije pri tradicionalnem listinjenju 
nedonosnih izpostavljenosti, ki izpolnjuje 
pogoje, dodelijo naslednje uteži tveganja 
nadrejeni tranši:

(a) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-IRBA ali SEC-SA, dodelijo 
utež tveganja na podlagi člena 259 
oziroma člena 261;
(b) kadar je treba v skladu s členom 254 
uporabiti SEC-ERBA, dodelijo utež 
tveganja na podlagi člena 263.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ugotovitev EBA iz mnenja 2019/13 bi bilo treba 100-odstotno utež tveganja, ki se 
uporablja za nadrejeno tranšo tradicionalnih listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, opredeliti 
kot zgornjo mejo, da se omogoči uporaba uteži tveganja, ki v večji meri upoštevajo tveganje, v 
skladu s SEC-ERBA, SEC-IRBA ali SEC-SA, kot je ustrezno, pod pogojem, da je v skladu s 
pristopom Baselskega odbora za bančni nadzor pred posvetovanjem tako dobljeni nevračljivi 
popust pri nabavni ceni vsaj 50 %. Poleg tega se nevračljivi popust pri nabavni ceni vključi v 
izračun izpostavljenosti, za katero se uporabi ustrezna utež tveganja.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269a – odstavek 4



PE658.799v01-00 12/19 PR\1214993SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene člena 268(1) se 
pričakovane izgube, povezane s pozicijami 
v listinjenju nedonosnih izpostavljenosti, 
vključijo po odbitku nevračljivega popusta 
pri ceni iz odstavka 2 tega člena in po 
potrebi morebitnih posebnih popravkov 
zaradi kreditnega tveganja.

4. Za namene člena 268(1) se 
pričakovane izgube, povezane s pozicijami 
v tradicionalnem listinjenju nedonosnih 
izpostavljenosti, ki izpolnjuje pogoje, 
vključijo po odbitku nevračljivega popusta 
pri odkupni ceni in po potrebi morebitnih 
posebnih popravkov zaradi kreditnega 
tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ugotovitev EBA iz mnenja 2019/13 bi bilo treba 100-odstotno utež tveganja, ki se 
uporablja za nadrejeno tranšo tradicionalnih listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, opredeliti 
kot zgornjo mejo, da se omogoči uporaba uteži tveganja, ki v večji meri upoštevajo tveganje, v 
skladu s SEC-ERBA, SEC-IRBA ali SEC-SA, kot je ustrezno, pod pogojem, da je v skladu s 
pristopom Baselskega odbora za bančni nadzor pred posvetovanjem tako dobljeni nevračljivi 
popust pri nabavni ceni vsaj 50 %. Poleg tega se nevračljivi popust pri nabavni ceni vključi v 
izračun izpostavljenosti, za katero se uporabi ustrezna utež tveganja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene člena 267 velja:
(a) pričakovane izgube, povezane z 
osnovnimi izpostavljenostmi, se v izračun 
največje uteži tveganja kvalificirane 
nadrejene tranše tradicionalnega 
listinjenja nedonosne izpostavljenosti 
vključijo brez nevračljivega popusta na 
nakupno ceno izpostavljenosti, pri čemer 
pa velja spodnja meja 50 %;
(b) za največjo utež tveganja kvalificirane 
nadrejene tranše tradicionalnega 
listinjenja nedonosne izpostavljenosti se 
uporablja zgornja meja uteži tveganja 
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100 %.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ugotovitev EBA iz mnenja 2019/13 bi bilo treba 100-odstotno utež tveganja, ki se 
uporablja za nadrejeno tranšo tradicionalnih listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, opredeliti 
kot zgornjo mejo, da se omogoči uporaba uteži tveganja, ki v večji meri upoštevajo tveganje, v 
skladu s SEC-ERBA, SEC-IRBA ali SEC-SA, kot je ustrezno, pod pogojem, da je v skladu s 
pristopom Baselskega odbora za bančni nadzor pred posvetovanjem tako dobljeni nevračljivi 
popust pri nabavni ceni vsaj 50 %. Poleg tega se nevračljivi popust pri nabavni ceni vključi v 
izračun izpostavljenosti, za katero se uporabi ustrezna utež tveganja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene tega člena „listinjenje 
nedonosnih izpostavljenosti“ pomeni 
listinjenje nedonosnih izpostavljenosti, kot 
je opredeljeno v točki 24 člena 2 Uredbe 
2017/2402.

5. Za namene tega člena se nevračljivi 
popust pri odkupni ceni izračuna kot 
razlika med zneskom iz točke (a) in 
zneskom iz točke (b):

(a) neporavnani zneski osnovnih 
izpostavljenosti listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti;

(b) vsota prodajne cene tranš ali, kjer je 
primerno, delov tranš listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti, prodanih 
tretjim vlagateljem, in neporavnana 
vrednost tranš ali, kjer je primerno, delov 
tranš tega listinjenja, ki jih zadrži 
originator.
Popust, ki je strukturiran tako, da se 
lahko v celoti ali delno povrne 
originatorju, se obravnava kot vračljiv in 
se za namene tega člena ne šteje kot 
nevračljiv popust na nakupno ceno.

Or. en
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Obrazložitev

Na podlagi mnenja ECB 2020/22 se spremeni predlagana opredelitev nevračljivega popusta 
na nakupno ceno. Da bi zajeli ekonomsko vsebino listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, bi jo 
bilo treba razširiti tako, da bi zajela tudi popuste, ki se realizirajo, ko se vrednostni papirji 
prodajo vlagateljem ob izvedbi.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 269a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za namene tega člena:
(a) „listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti“ pomeni listinjenje 
nedonosnih izpostavljenosti, kot je 
opredeljeno v točki (24) člena 2 Uredbe 
(EU) 2017/2402;
(b) „kvalificirano tradicionalno listinjenje 
nedonosnih izpostavljenosti“ pomeni 
tradicionalno listinjenje nedonosnih 
izpostavljenosti, pri katerem so bile 
osnovne izpostavljenosti prenesene na 
SSPE z nevračljivim popustom na 
nakupno ceno v višini vsaj 50 % za 
neporavnane zneske teh 
izpostavljenosti.“;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ugotovitev EBA iz mnenja 2019/13 bi bilo treba 100-odstotno utež tveganja, ki se 
uporablja za nadrejeno tranšo tradicionalnih listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, opredeliti 
kot zgornjo mejo, da se omogoči uporaba uteži tveganja, ki v večji meri upoštevajo tveganje, v 
skladu s SEC-ERBA, SEC-IRBA ali SEC-SA, kot je ustrezno, pod pogojem, da je v skladu s 
pristopom Baselskega odbora za bančni nadzor pred posvetovanjem tako dobljeni nevračljivi 
popust pri nabavni ceni vsaj 50 %. Poleg tega se nevračljivi popust pri nabavni ceni vključi v 
izračun izpostavljenosti, za katero se uporabi ustrezna utež tveganja.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 270 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Institucija v vlogi originatorja lahko 
izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti za bilančno listinjenje STS 
iz člena 26a(1) Uredbe 2017/2402 v skladu 
s členi 260, 262 ali 264 te uredbe, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

Institucija v vlogi originatorja lahko 
izračuna zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti, kar zadeva pozicijo v 
listinjenju za bilančno listinjenje STS iz 
člena 26a(1) Uredbe 2017/2402 v skladu s 
členi 260, 262 ali 264 te uredbe, če sta v 
zvezi s to pozicijo izpolnjena oba naslednja 
pogoja:

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 456 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) v členu 456(1) se doda naslednja 
točka (l):

črtano

‘(l) spremembe člena 269a te uredbe, 
da se upošteva razvoj mednarodnih 
standardov za izpostavljenosti do listinjenj 
nedonosnih izpostavljenosti.“

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev ustrezne odgovornosti in vključitve Evropskega parlamenta prek ravni 1 se 
delegirani akt, ki je bil v predlog Komisije uveden s členom 456(1) CRR o izvajanju končnega 
baselskega standarda o obravnavi listinjenja nedonosnih izpostavljenosti, nadomesti z 
mandatom za Komisijo, da pregleda to določbo in po potrebi do 31. decembra 2020 predloži 
zakonodajni predlog (glej predlog spremembe člena 519aa CRR).
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 494ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 494ba
Uporaba predhodnih pravil za pozicije v 
listinjenju
Z odstopanjem od člena 270 lahko 
institucija v vlogi originatorja izračuna 
zneske tveganju prilagojenih 
izpostavljenosti listinjenja v skladu s členi 
260, 262 ali 264, če sta izpolnjena oba 
naslednja pogoja:
(a) listinjenje je bilo izdano pred [datum 
začetka veljavnosti tega besedila];
(b) listinjenje je na [dan pred datumom 
začetka veljavnosti tega besedila] 
izpolnjevalo pogoje iz člena 270, kot so se 
uporabljali na ta dan.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja prehodno pravilo za neporavnane nadrejene pozicije v bilančnih 
sintetičnih listinjenjih, za katere so institucije v vlogi originatorja uporabile sedanji člen 270 
CRR pred datumom začetka veljavnosti nove uredbe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 575/2013
Člen 519aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) vstavi se naslednji člen 519aa:
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„Člen 519aa
Listinjenja nedonosnih izpostavljenosti
1. Komisija do [31. decembra 2020] 
pregleda bonitetno obravnavo listinjenj 
nedonosnih izpostavljenosti v skladu s 
členom 269a, da bi upoštevala razvoj 
mednarodnih standardov za 
izpostavljenost nedonosnim 
izpostavljenostim, ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi predloži 
zakonodajni predlog.
2. EBA spremlja uporabo člena 269a 
in oceni obravnavo glede regulativnega 
kapitala listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti, pri čemer posebej 
upošteva stanje na trgu listinjenja 
nedonosnih izpostavljenosti in na trgu za 
nedonosne izpostavljenosti na splošno ter 
najpozneje [12 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] za Komisijo 
objavi poročilo o svojih ugotovitvah.
Komisija na podlagi poročila EBA 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do [18 mesecev po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe] predloži 
poročilo o uporabi člena 269a, po potrebi 
skupaj z zakonodajnim predlogom.“

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec na splošno pozdravlja predlog ciljnih prilagoditev okvira listinjenj Komisije. V celoti 
podpira cilj, da se podpre okrevanje gospodarstva v odziv na krizo zaradi COVID-19 in poveča splošna 
občutljivosti okvira na tveganja, da bi bila uporaba instrumenta listinjenja ekonomsko bolj upravičena, 
ter da se obenem zagotovijo ustrezna bonitetna jamstva za ohranitev finančne stabilnosti. Hkrati meni, 
da je mogoče predlagane spremembe še izboljšati. Kar zadeva prilagoditve Uredbe (EU) št. 575/2013 
poročevalec predlaga naslednje spremembe.

1. Natančnejša obravnava listinjenj nedonosnih izpostavljenosti
Poročevalec meni, da bi bilo treba pri regulativni obravnavi listinjenj nedonosnih izpostavljenosti 
ustrezno upoštevati ugotovitve iz mnenja EBA 2019/13 o regulativni obravnavi listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti1, da bi se ustrezno upoštevale evropske posebnosti. Predlog Komisije, kar zadeva 
člen 269a CRR, ki temelji na pristopu Baselskega odbora za bančni nadzor (BCBS) pred posvetovanjem, 
bi bilo zato treba okrepiti na naslednje načine: 

Da se zagotovi regulativna obravnava listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, ki bolj upošteva tveganja, 
bi bilo najprej treba 100-odstotno utež tveganja, ki se uporablja za nadrejeno tranšo tradicionalnih 
listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, opredeliti kot zgornjo mejo, da se omogoči uporaba nižjih uteži 
tveganja, ki v večji meri upoštevajo tveganje, v skladu s SEC-ERBA, SEC-IRBA ali SEC-SA, kot je 
ustrezno, pod pogojem, da je v skladu s pristopom Baselskega odbora za bančni nadzor pred 
posvetovanjem tako dobljeni nevračljivi popust pri nabavni ceni vsaj 50 %. Poleg tega se nevračljivi 
popust pri nabavni ceni vključi v izračun izpostavljenosti, za katero se uporabi ustrezna utež tveganja. 

Poročevalcu se nadalje na podlagi mnenja ECB 2020/222 zdi smiselno, da se spremeni predlagana 
opredelitev nevračljivega popusta na nakupno ceno. Komisija ga v svojem predlogu opredeli kot popust 
na ceno, ki nastane pri prenosu nedonosnih izpostavljenosti na namensko družbo v zameno za 
vrednostne papirje listinjenja v znesku, ki je nižji od njihovega neporavnanega nominalnega zneska. Ta 
opredelitev pa ne zajema dodatnega popusta, ki se realizira, ko originator proda te vrednostne papirje 
vlagateljem po ceni, ki je nižja od njihovega nominalnega zneska. Da bi zajeli ekonomsko vsebino 
listinjenj nedonosnih izpostavljenosti, bi bilo treba opredelitev razširiti tako, da bi zajela tudi popuste, 
ki se realizirajo, ko se vrednostni papirji prodajo vlagateljem ob izvedbi. 

Poročevalec nazadnje priznava, da se bo trg za nedonosne izpostavljenosti, kot posledica krize zaradi 
COVID-19, v prihodnjih mesecih zelo verjetno precej povečal in spremenil. Zdi se primerno, da se trgi 
listinjenja nedonosnih izpostavljenosti v bližnji prihodnosti še naprej pozorno spremljajo in da se 
ponovno oceni okvir glede na potencialno večji nabor podatkov. Zato bi bilo treba v člen 269a CRR 
vključiti mandat za EBA, da spremlja trg listinjenja nedonosnih izpostavljenosti ter najpozneje do 31. 
decembra 2021 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Komisiji o tem, ali je primerno pregledati 
obravnavo glede regulativnega kapitala listinjenja nedonosnih izpostavljenosti, ob posebnem 
upoštevanju stanja na trgu listinjenja nedonosnih izpostavljenosti ter trga nedonosnih izpostavljenosti 

1 EBA/OP/2019/13 z dne 23. oktobra 2019.
2 ECB/OP/2020/22 z dne 23. septembra 2020.
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na splošno po krizi zaradi COVID-19.

2. Zagotavljanje vloge Evropskega parlamenta pri bonitetni obravnavi listinjenj nedonosnih 
izpostavljenosti
Poročevalcu se ne zdi primerno z delegiranim aktom spreminjati bonitetno obravnavo listinjenj 
nedonosnih izpostavljenosti in torej člen 269a CRR. Za zagotovitev ustrezne odgovornosti in vključitve 
Evropskega parlamenta prek ravni 1 bi bilo treba delegirani akt, ki je bil v predlog Komisije uveden s 
členom 456(1) CRR o izvajanju končnega baselskega standarda o obravnavi listinjenja nedonosnih 
izpostavljenosti, nadomestiti z mandatom za Komisijo, da pregleda to določbo in po potrebi do 31. 
decembra 2020 predloži zakonodajni predlog. Razmeroma utemeljeno lahko pričakujemo, da bo zadevni 
končni baselski standard objavljen konec novembra 2020, kar bo omogočilo njegovo oceno in izvajanje 
med tekočim zakonodajnim postopkom o ciljnih prilagoditvah okvira listinjenja.

3. Zagotavljanje učinkovite obravnave bilančnih listinjenj STS
Poročevalec pozdravlja bonitetno obravnavo bilančnih listinjenj STS, ki je bolj občutljiva na tveganje 
in temelji na sedanji prednostni regulativni obravnavi nadrejenih tranš portfeljev MSP. V celoti se 
podpira predlog Komisije glede člena 270 CRR, ki temelji na poročilu EBA 2020/073, v katerem je moč 
najti obsežno analizo razvoja in trendov trga bilančnih sintetičnih listinjenj v EU in vključuje podatke o 
preteklih rezultatih glede neplačil in izgub sintetičnih poslov. 

4. Zagotovitev predhodnega pravila za ustrezne pozicije v listinjenju
Poročevalec meni, da je upravičena uvedba prehodnega pravila za neporavnane nadrejene pozicije v 
bilančnih sintetičnih listinjenjih, za katere so institucije v vlogi originatorja uporabile sedanji člen 270 
CRR pred datumom začetka veljavnosti nove uredbe. To določbo bi bilo treba izvajati prek novega člena 
494c CRR. 

5. Odprava nedoslednosti glede upravičenosti osebnega kreditnega zavarovanja
Evropska centralna banka v mnenju 2020/22 ugotavlja, da sedanje besedilo člena 249(3) CRR ni v 
skladu z okvirom Basel III, saj določa minimalno zahtevo glede bonitete za vse dajalce osebnega 
kreditnega zavarovanja. Baselski standard, ki opisuje izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, 
zahteva zunanjo bonitetno oceno vsaj A- na začetku in BBB- v celotnem obdobju trajanja osebnega 
kreditnega zavarovanja, ki ga zagotavljajo zasebni subjekti, ki niso bonitetno regulirani. Kot ECB 
pojasnjuje v svojem mnenju in zaradi skladnosti z baselskim okvirom, bi bilo treba člen 249(3) uredbe 
o kapitalskih zahtevah spremeniti tako, da bi za neregulirane dajalce osebnega kreditnega zavarovanja 
zahteval stopnjo kreditne kakovosti 2 na začetku, nato pa stopnjo kreditne kakovosti 3.

3 EBA/OP/2020/07 z dne 6. maja 2020.


