
EVROPSKA KOMISE 

V Bruselu dne 21.3.2016 
С(2016) 1586 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci 
a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci 
a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) 
č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 {COM(2015) 472 final}, návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích 
na úvěrové instituce a investiční podniky {COM(2015) 473 final}, a sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů - Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů {COM(2015) 468 final}. 

Tyto návrhy jsou součástí souboru opatření, jejichž cílem je v Evropské unii vytvořit unii 
kapitálových trhů (CMU). Akční plán unie kapitálových trhů podporuje naše úsilí s cílem 
posílit evropskou ekonomiku, podnítit investice, vytvářet pracovní místa a podpořit růst, 
mimo jiné prostřednictvím zřízení Evropského fondu pro strategické investice. 

Komise plně souhlasí s očekáváními, jež Senát jednoznačně uvedl a která se týkají způsobů, 
jakými unie kapitálových trhů může posílit evropskou ekonomiku a zvýšit dostupnost 
financování pro podnikové investice. Komise vítá pozitivní postoj Senátu k navrhovanému 
postupnému vytváření unie kapitálových trhů. Komise sdílí názor Senátu, že by měly být 
náležitě zohledněny zájmy členských států s menšími či méně rozvinutými kapitálovými trhy 
tak, aby unie kapitálových trhů byla přínosná pro všechny členské státy. 

Komise souhlasí s názorem Senátu, že je v souvislosti se sekuritizaci třeba vyhodnocovat a 
sledovat možná rizika a zranitelná místa. Evropský rámec pro jednoduchou, transparentní 
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a standardizovanou sekuritizaci bude vytvořen v úzké spolupráci s evropskými 
i vnitrostátními orgány dohledu. Komise rovněž sdílí názor Senátu o klíčovém významu 
transparentnosti, má-li být zajištěno, aby institucionální investoři vykonávali před 
investováním do těchto produktů náležitou hloubkovou kontrolu. V tomto smyslu návrh 
stanoví jasný mechanismus pro přidělování klíčových odpovědností mezi hlavními subjekty 
zapojenými do procesu sekuritizace, aby byly nezbytné informace vždy poskytovány jedním ze 
subjektů, jenž je odpovědný za splnění tohoto požadavku. Komise by rovněž ráda uvedla, 
že stávající právní předpisy, například v oblasti správy aktiv, již požadují, aby institucionální 
investoři byli ve vztahu ke svým koncovým investorům, včetně retailových investorů, 
transparentní, pokud jde o druh produktů, do nichž investují. 

Stanovisko Senátu bylo zpřístupněno zástupcům Komise při probíhajících jednáních se 
spoluzákonodárci. 

V návaznosti na přijetí obecného přístupu Radou v prosinci 2015 probíhají v současné době 
jednání o návrhu v Evropském parlamentu. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na další pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

/ 

Frans Timmermans 
první místopředseda Komise 

Lord Hill 
člen Komise 


