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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és 

egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 

2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról 

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0472), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0288/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. január 20-i véleményére1, 

– tekintettel az Európai Központi Bank 2016. március 11-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0387/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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Módosítás:  1 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és 

egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 

2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3, 

Tekintettel az Európai Központi Bank véleményére4, 

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) Az értékpapírosítás körébe olyan ügyletek tartoznak, amelyek lehetővé teszik a 

hitelező – jellemzően hitelintézet – számára, hogy újrafinanszírozzák hitelek vagy 

kitettségek egy csoportját (például ingatlanhitel, gépjárműlízing, fogyasztási hitelek, 

hitelkártyák) azáltal, hogy forgalomképes értékpapírokká alakítják át azokat. A 

hitelező hitelportfólióját halmazokba (poolokba) csoportosítja, átcsomagolja és 

különböző befektetők számára különböző kockázati kategóriákba rendezi, lehetőséget 

                                                 
*Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. 
3 HL C 82., 2016.3.3., 1. o. 
4 HL C 219., 2016.6.17., 2. o. 



 

RR\1113061HU.docx 7/87 PE583.961v02-00 

 HU 

adva a befektetőknek arra, hogy egyébként közvetlenül nem hozzáférhető hitelekbe és 

más kitettségekbe fektessenek be. A befektetők számára a megtérülés az alapul 

szolgáló hitelek pénzáramlásából keletkezik. 

(2) A 2014. november 26-án előterjesztett európai beruházási tervben a Bizottság hangot 

adott azon szándékának, hogy újraindítsa a kiváló minőségű értékpapírosítási piacokat, 

éspedig a 2008-as pénzügyi válság előtt elkövetett hibák megismétlése nélkül. Az 

egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások piacának kialakítása a tőkepiaci 

unió egyik építőköve, és elősegíti a Bizottság kiemelt céljának, a foglalkoztatás 

támogatásának és a fenntartható növekedéshez való visszatérésnek a megvalósítását. 

(3) Az Európai Unió célja, hogy a pénzügyi válságot követően az összetett, nehezen 

átlátható és kockázatos értékpapírosításokban rejlő kockázatok kezelése érdekében 

bevezetett jogi keretrendszert megerősítse. E célból e rendelet betiltja az újra-

értékpapírosítást, és szigorítja a kockázatmegtartási kötelezettségekre vonatkozó 

feltételeket. Szükség van azonban olyan új szabályok elfogadására, amelyek 

segítségével jobban elkülöníthetők egymástól az egyszerű, átlátható és egységesített 

termékek, valamint az összetett, nehezen átlátható és kockázatos pénzügyi eszközök, 

és amelyek kockázatérzékenyebb prudenciális keretrendszert alkalmaznak. 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő pénzügyi piacok egy fontos eleme. A stabil 

struktúrával rendelkező értékpapírosítás a finanszírozási források diverzifikálásának és 

a kockázat uniós pénzügyi rendszeren belüli szélesebb körű elosztásának csatornája. 

Lehetővé teszi a pénzügyi ágazatban jelentkező kockázat szélesebb körű eloszlását, és 

segíthet forrásokat felszabadítani az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegében, 

hogy azok ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a reálgazdaságnak. ▌Az 

értékpapírosítás összeköttetést teremt a hitelintézetek és a tőkepiacok között, és 

közvetett előnyt jelenthet a vállalkozások és a polgárok számára (például az olcsóbb 

hitelezés, vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és hitelkártya-hitelezés révén). 

Mindazonáltal a rendelet tudomást vesz az értékpapírosítás nyomán keletkező 

fokozott összekapcsoltságról és túlzott mértékű tőkeáttételről, ezért szigorítja a 

pénzügyi intézmények piaci részvételének illetékes hatóságok általi 

mikroprudenciális felügyeletét, továbbá a piac az Európai Rendszerkockázati 

Testület, valamint a makroprudenciális eszközökért felelős illetékes és kijelölt 

nemzeti hatóságok általi makroprudenciális felügyeletét. 

(5) Ezen túlmenően az egyszerű, átlátható és egységesített (a továbbiakban: STS) 

értékpapírosításra vonatkozó kockázatérzékenyebb prudenciális keret létrehozásához 

az EU-nak egyértelműen meg kell határoznia az STS-értékpapírosítás fogalmát, mivel 

egyébként a bankokra és biztosítókra vonatkozó kockázatérzékenyebb szabályozási 

kezelést a különböző tagállamokban különböző típusú értékpapírosításokra 

alkalmazhatnák. Ez egyenlőtlen versenyfeltételekhez és szabályozási arbitrázshoz 

vezetne, holott pont azt kell biztosítani, hogy az STS-értékpapírosítások tekintetében 

az Unió egységes piacként működjön, és elősegítse a határon átnyúló tranzakciókat. 

(6) Helyénvaló az értékpapírosítás valamennyi legfontosabb fogalmát meghatározni, 

összhangban az uniós ágazati jogi aktusokban megállapított 

fogalommeghatározásokkal. Az értékpapírosítás olyan egyértelmű és átfogó 

fogalommeghatározására van szükség, amely kiterjed minden olyan ügyletre vagy 



 

PE583.961v02-00 8/87 RR\1113061HU.docx 

HU 

rendszerre, amelynél a kitettséggel vagy kitettségek halmazával kapcsolatos 

hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba sorolják. Az olyan kitettség, amely közvetlen 

fizetési kötelezettséget keletkeztet fizikai eszközök finanszírozására vagy 

működtetésére használt ügyletek vagy rendszerek tekintetében, nem tekintendő 

értékpapírosítási ügyletből eredő kitettségnek, még abban az esetben sem, ha az ügylet 

vagy rendszer a veszteségviselési rangsorban különböző helyet elfoglaló fizetési 

kötelezettségekkel bír. 

(7) Az STS-értékpapírosítások azonosítása érdekében mind nemzetközi, mind európai 

szinten már eddig is több fontos lépés történt, és egyes specifikus célú 

értékpapírosítások tekintetében az (EU) 2015/615 és az (EU) 2015/356 felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendeletek már jelenleg is meghatározzák a kockázatérzékenyebb 

prudenciális kezelésre jogosító, egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások 

kritériumait. 

(8) A meglévő kritériumok, az egyszerű, átlátható és összehasonlítható értékpapírosítások 

tekintetében 2015. július 23-án elfogadott BCBS–IOSCO-kritériumok, az 

értékpapírosításhoz elégséges tőke meglétének keretében és mindenekelőtt az EBH 

elismerhető értékpapírosításokról szóló, 2015. július 7-i tanácsadói jelentése alapján 

elengedhetetlen megállapítani az STS értékpapírosítás általános, valamennyi pénzügyi 

ágazatban alkalmazandó fogalmát. 

(9) Az STS-kritériumok tagállamokbeli alkalmazása nem vezethet eltérő 

megközelítésekhez. Az eltérő megközelítések a több tagállamban működő befektetők 

számára akadályt jelenthetnek, mivel a tagállami keretrendszer részleteinek 

tanulmányozására kényszeríthetik őket, aláásva ezzel az STS-kritériumokba vetett 

befektetői bizalmat. Ezért az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) az 

értékpapírpiacokat felügyelő illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve 

ellenőriznie kell az STS-kritériumoknak való megfelelést, és iránymutatásokat kell 

kidolgoznia az esetleges értelmezési problémák kezelése és annak érdekében, hogy 

az STS-kritériumokat az Unió egész területén egységesen és következetesen 

értelmezzék. Az egységes értelmezés célja, hogy megkönnyítse az STS-kritériumok a 

kezdeményezők, a szponzorok és a befektetők általi alkalmazását. Az Európai 

Bankhatóságnak tevékeny szerepet kell vállalnia az esetleges értelmezési kérdések 

tisztázását illetően. 

(10) E célkitűzés fényében a három európai felügyeleti hatóságnak az európai felügyeleti 

hatóságok vegyes bizottsága keretében meg kell osztaniuk egymás között az STS-

értékpapírosításokkal kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémákkal kapcsolatos 

információkat ▌. Ennek során ki kell kérni, és amennyire lehetséges figyelembe kell 

venni a piaci szereplők véleményét. E véleménycsere eredményét az ESMA 

weboldalain közzé kell tenni az e pozíciókat kibocsátani vagy ilyen pozíciókba 

                                                 
5 A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények 

tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.). 
6 A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és 

viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.). 
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befektetni szándékozó értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok, különleges célú 

gazdasági egységek és befektetők STS-értékpapírosítást érintő értékelésének 

elősegítésére. ▌  

(11) Az értékpapírosításba történő befektetés vagy az értékpapírosítási kitettség a 

befektetőket nem csak az alapul szolgáló hitelek vagy kitettségek hitelkockázatának 

teszi ki, de az értékpapírosítások strukturálásának folyamata más kockázatokkal is 

járhat (ügynöki kockázat, modellkockázat, jogi és működési kockázat, 

partnerkockázat, kezelési kockázat, likviditási kockázat, koncentrációs kockázat és 

egyéb, működési típusú kockázatok). Elengedhetetlen ezért, hogy az intézményi 

befektetők, köztük a vagyonkezelők az előzetes vizsgálatra vonatkozó, arányos 

követelményeket teljesítsenek, amelyek biztosítják, hogy – a végső befektetők 

érdekeinek védelmében – minden értékpapírosítás-típus kockázatait megfelelően 

értékelik. Az előzetes vizsgálat emellett növeli a piacba vetett bizalmat és az 

értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok és befektetők egymás iránti bizalmát is. 

Ugyancsak szükséges, hogy a befektetők az STS-értékpapírosítások tekintetében is 

megfelelő előzetes vizsgálatot végezzenek. Tájékozódhatnak az értékpapírosító felek 

által közzétett információk, ezen belül különösen az STS-értesítés alapján, illetve az 

értékpapírosítás összefüggésében közzétett egyéb kapcsolódó információk alapján, 

amelyeknek az STS-kritériumok teljesülésével kapcsolatos minden lényeges 

információt tartalmazniuk kell. Az STS-értesítés, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység arra vonatkozó 

tájékoztatása, hogy az értékpapírosítás teljesíti-e az STS-követelményeket, megbízható 

támpontot kell nyújtson az intézményi befektetők számára. 

(12) Alapvetően fontos az értékpapírosításban részt vevő értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, valamint a befektetők 

érdekeinek összehangolása. Ennek érdekében az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek jelentős, a megtartás módjától függően 5 

vagy 10%-os érdekeltséget kell fenntartania az értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Ezen túlmenően az értékpapírosított kitettségek hozadéka nem 

különbözhet jelentősen a nem értékpapírosított kitettségek hozadékától. Fontos ezért, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők vagy a szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Az Európai Bankhatóság (EBH) az Európai Rendszerkockázati 

Testület jelentését követően szabályozástechnikai standardtervezetek révén kétévente 

felülvizsgálja az értékpapírosítási piac egészére előírt 5 és 20% közötti 

kockázatmegtartási arányt, illetve az értékpapírosítási piac egyes szegmenseit. 

Általánosabban fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket nem szabad oly módon 

strukturálni, hogy a kockázatmegtartási követelményeket meg lehessen kerülni. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket minden olyan esetben alkalmazni kell, 

amikor az értékpapírosításnak a gazdasági tartalma megvalósul, függetlenül attól, 

hogy ezt milyen jogi struktúrák vagy instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül csak az egyik tartozik a követelmény hatálya 

alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-
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értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes mértékben, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

garantálja valamely intézmény, különösen állami hatóság. Amennyiben állami 

forrásból garancia vagy más eszköz formájában nyújtott támogatás valósul meg, e 

rendelet rendelkezései az állami támogatásokra vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

(13) A befektetők csak akkor képesek előzetes vizsgálatot végezni, és így tájékozott módon 

értékelni valamely értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha hozzáférnek az 

eszközre vonatkozó információkhoz. A meglévő uniós vívmányokra építve fontos 

kialakítani egy olyan átfogó rendszert, amelyben a befektetők az ügyletek teljes 

futamideje alatt hozzáférnek minden lényeges információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági egység információkat tesz közzé az 

értékpapírosítás hosszú távú, fenntartható jellegéről, arról, hogy az mennyiben járul 

hozzá az ENSZ éghajlat-változási konferenciáján elfogadott COP21 megállapodás 

teljesítéséhez, és hogy az ENSZ felelős beruházásra vonatkozó elveiben említett 

környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat figyelembe veszi-e. A piac 

átláthatóságának fokozása érdekében létre kell hozni az értékpapírosítások alapjául 

szolgáló kitettségekről szóló jelentések adatbázisának keretét. Ezeket az 

adatbázisokat az ESMA-nak kell engedélyeznie és felügyelnie, és azoknak szigorú 

előírásoknak kell megfelelniük. A jelentések tartalmának meghatározásakor az 

ESMA-nak figyelembe kell vennie azt is, hogy az ilyen adatbázisokba szolgáltatandó 

információkat az adatszolgáltatási kötelezettség meglévő formanyomtatványai 

alapján szolgáltassák.   

(13a) Az értékpapírosításban részt vevők adatszolgáltatása tárgyában e rendelettel 

létrehozott vagy megszigorított kötelezettségek nem akadályozhatják a nem nyilvános 

értékpapírosítást, amennyiben az értékpapírosítás kezdeményezője, szponzora és 

különleges célú gazdasági egysége legalább az ügylet megértéséhez szükséges és a 

befektetőket kielégítő módon tájékoztató minden mögöttes dokumentációt 

nyilvánosságra hoz.  

(14) Elő kell írni, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges 

célú gazdasági egységek az alapul szolgáló kitettségek hitelminőségére és 

teljesítményére vonatkozó minden lényeges adatot befektetői jelentésben bocsássanak 

a befektetők rendelkezésére – így azokat az adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló kitettségek kötelezettjei késedelmes teljesítéseinek 

vagy nemteljesítéseinek azonosítását, továbbá az adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, a 

törlesztések szüneteltetésének, a veszteségeknek, a leírásoknak, a nemteljesítő 

kitettségek megtérüléseinek és az alapul szolgáló kitettségek halmazában lévő 

eszközök teljesítményét más módon javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak rendelkezésre kell bocsátani az alapul szolgáló 
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kitettségek és az értékpapírosítási kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, külön részletezve az értékpapírosítási pozíció 

jövedelmét és kifizetéseit, azaz a ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett kamatfizetést, 

az előtörlesztést és a késedelmi kamatfizetést, a különböző díjakat, a kifizetési sorrend 

módosulását vagy bármely partner lecserélését kiváltó eseményekkel kapcsolatos 

adatokat, valamint az egyes ügyletrészsorozatok rendelkezésére álló hitelminőség-

javítás mértékére és formájára vonatkozó adatokat. Jóllehet a múltban jól teljesítettek 

az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, és 

semmilyen módon nem jelzi az értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. Ehelyett 

sokkal inkább arra utal, hogy egy prudensen és gondosan eljáró befektető képes lesz az 

értékpapírosítás kockázatainak elemzésére. Meg kell különböztetni az STS-

követelmények két típusát: egyrészt a hosszú távú értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú (ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett az STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó szponzor sajátos szerepét is tükrözniük kell. A 

szponzoráló bank szintjén esetlegesen felmerülő likviditáskockázati koncentráció 

növelheti a rendszerszintű kockázatot. Ezért ez a rendelet kapcsán rendszeres 

stresszteszteket kell végezni az ABCP-programokat támogató pénzintézeteknél. 

(15) A javaslat csak a valódi átruházással járó (true sale) értékpapírosításokat ismeri el 

STS-értékpapírosításokként. Az ilyen értékpapírosításokban az alapul szolgáló 

kitettségek tulajdonjogát átruházzák vagy ténylegesen engedményezik az 

értékpapírokat kibocsátó különleges célú gazdasági egységre. Az alapul szolgáló 

kitettségek különleges célú gazdasági egységre történő átruházására az eladó 

fizetésképtelensége esetén nem vonatkozhatnak szigorú visszakövetelési 

rendelkezések. Szigorú visszakövetelési rendelkezések alatt egyebek mellett olyan 

rendelkezések értendők, amelyek értelmében az eladó felszámolója pusztán azon az 

alapon érvénytelenítheti az alapul szolgáló kitettségek értékesítését, hogy arra az eladó 

fizetésképtelenségének bejelentését megelőző bizonyos időszakon belül került sor, 

vagy olyan rendelkezések, amelyek szerint a különleges célú gazdasági egység csak 

akkor akadályozhatja meg az említett érvénytelenítést, ha bizonyítja, hogy az 

értékesítés idején nem tudott az eladó fizetésképtelenségéről. 

(16) A nem „valódi átruházást” megtestesítő értékpapírosítások esetében nem az alapul 

szolgáló kitettségeket ruházzák át a kibocsátóra, hanem – származtatott szerződés 

vagy garancia révén – csak azok hitelkockázatát. Ez újabb partnerkockázatot vezet be 

az értékpapírosításba, és mindenekelőtt a származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció összetettségét. Ezen okokból kifolyólag az STS-

kritériumok nem engedik a szintetikus értékpapírosítást.  

Figyelembe kell venni az EBH 2015. decemberi jelentésében foglalt előrelépéseket, 

amennyiben a jelentés lehetséges STS-kritériumokat azonosít a szintetikus 

értékpapírosítás esetére. Amint az EBH egyértelműen meghatározta a mérleget 

érintő szintetikus értékpapírosításokra alkalmazandó külön STS-kritériumokat, és 
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azzal a céllal, hogy forrásokat biztosítsunk a reálgazdaságnak, és különösen az ilyen 

jellegű értékpapírosításból legtöbbet profitáló kkv-knak, a Bizottság megbízást kap 

arra, hogy jelentést, illetve adott esetben jogalkotási javaslatot dolgozzon ki az STS-

keretrendszernek az ilyen értékpapírosításokra történő kiterjesztése céljából. A 

Bizottság ugyanakkor nem kap ilyen felhatalmazást az arbitrázs célú szintetikus 

értékpapírosítások tekintetében. 

(17) Az eladótól a különleges célú gazdasági egységre átruházott alapul szolgáló 

kitettségeknek előre és egyértelműen meghatározott elismerhetőségi feltételeknek kell 

megfelelniük, amelyek nem tehetik lehetővé e kitettségportfólió diszkrecionális alapon 

történő aktív kezelését. A nyilatkozatok és szavatosságok szerződéses feltételeit sértő 

kitettséghelyettesítés főszabály szerint nem tekintendő az aktív portfóliókezelés körébe 

tartozónak. 

(18) Biztosítandó az alapul szolgáló kitettségek értékelésének megkönnyítését, és hogy a 

befektetők hatékony előzetes vizsgálatot végezzenek, az értékpapírosítási ügyleteket 

olyan kitettséghalmazokra kell építeni, amelyek eszköztípus tekintetében homogének. 

Az ESMA felhatalmazást kap arra, hogy szabályozástechnikai standardokat 

dolgozzon ki az egyszerűségre vonatkozó kritériumok alá tartozó homogenitási 

kritérium fogalmának pontosabb meghatározására. 

(19) Meg kell akadályozni az „originate-to-distribute” (keletkeztess, hogy szétoszthass) 

modell újbóli megjelenését. Ebben a modellben a hitelezők laza hitelezési feltételek 

mellett hiteleznek, mivel előre tudják, hogy a kapcsolódó kockázatokat harmadik 

feleknek adják majd el. Ennek megfelelően az értékpapírosítandó kitettségeket a 

kezdeményező vagy az eredeti hitelező szokásos üzletmenetében, olyan hitelezési 

feltételeknek megfelelően kell kezdeményezni, amelyek nem kevésbé szigorúak, mint 

az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségeinek kezdeményezésekor alkalmazott feltételek. A hitelezési 

feltételek lényeges változásairól maradéktalanul tájékoztatni kell a potenciális 

befektetőket. Az értékpapírosítást kezdeményezőnek vagy az eredeti hitelezőnek 

elegendő tapasztalattal kell rendelkeznie olyan kitettségek kezdeményezése terén, 

amelyek az értékpapírosított kitettséghez hasonló jellegűek. Azon értékpapírosítások 

esetében, ahol az alapul szolgáló kitettségek lakóingatlannal fedezett hitelek, a hitelek 

halmaza nem tartalmazhat olyan hitelt, amelyet azon előfeltételezés mellett 

értékesítettek és nyújtottak, hogy a hitelkérelmező – vagy adott esetben a közvetítő – 

tájékoztatást kapott arról, hogy a közölt információkat a hitelnyújtó nem feltétlenül 

ellenőrzi. A hitelfelvevő hitelképességének értékelése tekintetében adott esetben meg 

kell felelni a 2014/17/EU vagy a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben foglaltaknak vagy harmadik országok egyenértékű követelményeinek is. 

(20) Ha az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység használni kívánja az „STS” megjelölést értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az STS-követelményeknek. Az ESMA ezt követően az értékpapírosítást 

felveszi a honlapján tájékoztatási célból közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a bejelentett STS-értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe nem jelenti azt, hogy az ESMA vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS-követelményeknek. Az STS-követelményeknek 
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való megfelelés az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú 

gazdasági egység kizárólagos felelőssége. Ez a piac átláthatósága mellett azt is 

biztosítja, hogy az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges 

célú gazdasági egységek felelősek azon állításukért, hogy az értékpapírosítás STS-

értékpapírosítás.  

(21) Ha valamely értékpapírosítás többé már nem felel meg az STS-követelményeknek, az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak és a különleges célú gazdasági 

egységnek késedelem nélkül tájékoztatnia kell erről az ESMA-t. Emellett, amennyiben 

illetékes hatóság közigazgatási szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el egy STS-értékpapírosításként bejelentett értékpapírosítás 

tekintetében, az adott illetékes hatóságnak késedelem nélkül értesítenie kell az ESMA-

t annak érdekében, hogy az a bejelentett STS-értekpapírosítások jegyzékében ezt 

feltüntethesse, ezúton tájékoztatva a befektetőket a szankciókról és az STS-értesítés 

megbízhatóságáról. Ennélfogva az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység érdeke, hogy hírnevének védelmére tekintettel csak 

jól megfontolt esetben nyújtson be STS-értesítést. 

(22) A befektetőknek célszerű az érintett kockázatoknak megfelelő, saját előzetes 

vizsgálatot végezniük a befektetést megelőzően, ugyanakkor az STS-értesítéseknek és 

az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység 

által az STS-követelményeknek való megfelelésről adott információknak megfelelő 

támaszt kell nyújtaniuk számukra. 

(23) Mind a befektető, mind az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység számára hasznos lehet harmadik fél bevonása annak 

ellenőrzésére, hogy az értékpapírosítás megfelel-e az STS-kritériumoknak; ez egyúttal 

az STS-értékpapírosítások piaca iránti bizalom növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját értékelést végezzenek, vállaljanak felelősséget 

befektetési döntéseikért, és ne hagyatkozzanak automatikusan ilyen harmadik felekre. 

(24) A tagállamoknak illetékes hatóságokat kell kijelölniük, és fel kell ruházniuk őket a 

szükséges felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási hatáskörökkel. A közigazgatási 

szankciókat és korrekciós intézkedéseket főszabály szerint közzé kell tenni. Mivel a 

befektető, az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú 

gazdasági egység nem feltétlenül ugyanabban a tagállamban telepedett le, azaz eltérő 

ágazati illetékes hatóságok felügyelete alá tartozhat, a releváns illetékes hatóságok – 

az 1024/2013/EU tanácsi rendeletnek7 megfelelően ideértve az Európai Központi 

Bankot (EKB) is – és az európai felügyeleti hatóságok közötti szoros együttműködést 

kölcsönös információcsere és felügyeleti segítségnyújtás útján kell biztosítani. 

(25) Az illetékes hatóságoknak szorosan össze kell hangolniuk felügyeleti 

tevékenységüket, és konzisztens döntéseket kell hozniuk, különösen e rendelet 

megsértésének eseteiben. Amennyiben az ilyen jogsértés tárgya hibás vagy félrevezető 

értesítés, a jogsértést megállapító illetékes hatóságnak értesítenie kell az európai 

                                                 
7 A Tanács 2013. október 15-i 1024/2013/EU rendelete az Európai Központi Banknak a hitelintézetek 

prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról 

(HL L 287., 2013.10.29., 263. o.) 263). 
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felügyeleti hatóságokat és az érintett tagállam releváns illetékes hatóságait. Az ESMA-

nak és adott esetben az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának 

gyakorolnia kell kötelező érvényű vitarendezési jogosultságait. 

(25a) Annak érdekében, hogy pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot tudjon 

kiszabni, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon e rendelet a pénzbírságok vagy időszakos kényszerítő bírságok kiszabására, 

valamint a díjak típusaira, a díjköteles ügyletekre és a díjak összegére vonatkozó 

eljárási szabályok meghatározása révén történő kiegészítése és/vagy módosítása 

érdekében.  

Annak érdekében, hogy az STS-értékpapírosítás kezdeményezője, szponzora vagy 

eredeti hitelezője megfeleljen annak az előírásnak, hogy az Unióban rendelkezzen 

székhellyel, továbbá az egyszerű, átlátható és összehasonlítható értékpapírosításra 

vonatkozó BCBS-IOSCO-kritériumokon alapuló keretek harmadik országokban 

történő bevezetése nyomán esetlegesen kialakuló helyzet tükrében az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon e rendelet a harmadik 

országok jogi, felügyeleti és jogérvényesítési rendszere az uniós STS-kerettel való 

egyenértékűségének meghatározásával történő kiegészítése érdekében.  

Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

(26) Ez a rendelet az értékpapírosítási piaci folyamatok és gyakorlatok további 

piacvezérelt, kiegészítő harmonizációjának sérelme nélkül mozdítja elő az 

értékpapírosítási piac számos fő elemének összehangolását. Ebből az okból 

elengedhetetlen, hogy a piaci szereplők és szakmai szervezeteik tovább folytassák a 

piaci gyakorlatok egységesítése tekintetében megkezdett munkát, különös tekintettel 

az értékpapírosítási dokumentáció egységesítésére. A Bizottság kitüntetett 

figyelemmel kíséri a piaci szereplők egységesítési törekvéseit, és ezekről jelentést állít 

majd össze. 

(27) Az értékpapírosítással összefüggő rendelkezések tekintetében az uniós jogi keret és e 

rendelet közötti egységesség biztosítása érdekében megfelelően módosítani kell az 

ÁÉKVB-irányelvet, a Szolvencia II. irányelvet, a hitelminősítő intézetekről szóló 

rendeletet, az ABAK-irányelvet és az európai piaci infrastruktúra-rendeletet, amelyek 

fő célja a működőképes belső piac kialakítása, mindenekelőtt az intézményi befektetők 

számára biztosított egyenlő belső piaci versenyfeltételek révén. 
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(28) Ami a 648/2012/EU rendelet módosítását illeti, rendelkezni kell arról, hogy bizonyos 

feltételek teljesülése esetén a különleges célú gazdasági egységek által kötött, tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekre ne vonatkozzon az elszámolási kötelezettség. Ezt az 

indokolja, hogy a különleges célú gazdasági egységekkel kötött tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletekben a szerződő fél az értékpapírosítási konstrukcióban 

biztosított hitelező, amelynek tekintetében általában biztosított a partnerkockázattal 

szembeni megfelelő védelem. A nem központilag elszámolt származtatott ügyletek 

vonatkozásában a biztosítékok megkövetelt szintjének az értékpapírosítási konstrukció 

sajátos szerkezetét és az azon belül már biztosított védelmet is figyelembe kell vennie. 

(29) A fedezett kötvények és az értékpapírosítások között bizonyos mértékű 

helyettesíthetőség áll fenn. Ennélfogva az értékpapírosítások és a fedezett kötvények 

alkalmazásával kapcsolatos, a fedezettkötvény-társaságok és a különleges célú 

gazdasági egységek által kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek eltérő 

kezeléséből fakadó torzulások és arbitrázslehetőségek megakadályozása céljából 

ugyancsak módosítani kell a 648/2012/EU rendeletet, mentesítve ennek keretében az 

elszámolási kötelezettség alól a fedezettkötvény-társaságokat, és biztosítva, hogy 

ezekre is a különleges célú gazdasági egységekre vonatkozókkal azonos kétoldalú 

biztosítéki követelmények vonatkozzanak. 

(30) A kockázatmegtartási követelmény pontos meghatározása céljából fel kell hatalmazni 

a Bizottságot arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének 

megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kockázatmegtartás módszereire, a megtartás 

szintjének mérésére, a megtartott kockázatra vonatkozó egyes tilalmakra, az összevont 

alapon történő kockázatmegtartásra és egyes ügyletek mentesítésére vonatkozó 

szabályozástechnikai standardok meghatározásáról. Tekintettel az EBH szakértelmére, 

a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megalkotása során 

támaszkodnia kell e szakértelemre. Az EBH-nak szorosan egyeztetnie kell a másik két 

európai felügyeleti hatósággal. 

(31) A befektetők megbízható értékpapírosítási információkhoz való folyamatos, egyszerű 

és díjmentes hozzáférésének megkönnyítése céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot 

arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó 

összehasonlítható információkra és a rendszeres befektetői jelentésekre, valamint az 

információkat az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai számára rendelkezésre 

bocsátó weboldal által teljesítendő követelményekre vonatkozó szabályozástechnikai 

standardok meghatározásáról. Tekintettel az ESMA szakértelmére, a Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megalkotása során támaszkodnia kell e 

szakértelemre. Az ESMA-nak szorosan egyeztetnie kell a másik két európai 

felügyeleti hatósággal. 

(32) A folyamat befektetők, értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok és különleges 

célú gazdasági egységek számára történő megkönnyítése céljából fel kell hatalmazni a 

Bizottságot arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a befektetők és az illetékes hatóságok 

számára az STS-követelmények teljesítésének értékeléséhez elegendő információt 

nyújtó STS-értesítés-formanyomtatványokra vonatkozó szabályozástechnikai 

standardok meghatározásáról. Tekintettel az ESMA szakértelmére, a Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megalkotása során támaszkodnia kell e 
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szakértelemre. Az ESMA-nak szorosan egyeztetnie kell a másik két európai 

felügyeleti hatósággal. 

(33) Az illetékes hatóságok közötti együttműködési és információcsere-kötelezettség 

feltételeinek meghatározása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy jogi 

aktusokat fogadjon el a megosztandó információkra és az értesítési kötelezettségek 

tartalmára és terjedelmére vonatkozó szabályozástechnikai standardok 

meghatározásáról. Tekintettel az ESMA szakértelmére, a Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megalkotása során támaszkodnia kell e 

szakértelemre. Az ESMA-nak szorosan egyeztetnie kell a másik két európai 

felügyeleti hatósággal. 

(34) A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 

során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumok egyidejűleg, kellő időben és 

megfelelő módon eljussanak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is. 

(35) Mivel – tekintettel az értékpapírosítási piacok globális működésére és arra, hogy 

egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a belső piacon az értékpapírosításban részt 

vevő minden intézményi befektető és egyéb jogalany számára – e rendelet 

célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ugyanakkor azok 

léptékük vagy hatásuk miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket. 

(36) Ezt a rendeletet azon értékpapírosításokra kell alkalmazni, amelyek értékpapírjait e 

rendelet hatálybalépése napján vagy azt követően bocsátották ki. 

(37) Az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az „STS” megjelölést az e rendelet hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor használhatják, ha azok megfelelnek – az 

értesítéskor vagy a kezdeményeskor fennálló – STS-követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a különleges célú gazdasági 

egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ESMA részére benyújtsák az e 

rendelet 14. cikke (1) bekezdése szerinti STS-értesítést. Az értékpapírosítással 

kapcsolatos minden további módosítást el kell fogadni, amennyiben az 

értékpapírosítás mindenben teljesíti a összes alkalmazandó STS-követelményt. 

(38) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó, az uniós jogban jelenleg is alkalmazott 

követelmények e rendelet hatálybalépése előtt továbbra is alkalmazandók a 2011. 

január 1-jén vagy azt követően kibocsátott értékpapírosításokra, valamint az azt 

megelőzően kibocsátott értékpapírosításokra többek között akkor is, ha azokba 2014. 

december 31-ét követően új alapul szolgáló kitettségeket vontak be, akár 

helyettesítőként is. A 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

vonatkozó cikkeiben foglalt, az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézetek és 2. pontjában meghatározott befektetési 

vállalkozások számára előírt kockázatmegtartási követelményeket az e rendeletnek 

megfelelően a kockázatmegtartás tekintetében elfogadott szabályozástechnikai 

standard alkalmazásának időpontjáig alkalmazni kell. A jogbiztonság érdekében a 
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hitelintézeteknek, a befektetési vállalkozásoknak, a biztosítóknak, a 

viszontbiztosítóknak és az alternatívbefektetésialap-kezelőknek az e rendelet 

hatálybalépésekor fennálló értékpapírosítási pozíciók tekintetében értelemszerűen 

továbbra is alkalmazniuk kell az 575/2013/EU rendelet 405. cikkét és a 625/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1., 2., 3. fejezetét és 22. cikkét, az (EU) 

2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 254. és 255. cikkét és a 

231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 51. cikkét. Biztosítandó, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú 

gazdasági egységek megfeleljenek a rájuk vonatkozó átláthatósági követelményeknek, 

az e rendelet alapján a Bizottság által elfogadandó szabályozástechnikai standardok 

alkalmazásáig az említett szervezeteknek az (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló 

rendelet I–VIII. mellékletében említett információkat az e rendelet 5. cikkének (4) 

bekezdésében említett weboldal rendelkezésére kell bocsátaniuk, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. fejezet 

Általános rendelkezések  

1. cikk 

Tárgy és hatály 

(1) Ez a rendelet az értékpapírosítás általános keretrendszerét határozza meg. 

Meghatározza az értékpapírosítás fogalmát, és megállapítja az értékpapírosításban 

részt vevő felek ▌által teljesítendő előzetes vizsgálati, kockázatmegtartási és 

átláthatósági követelményeket. Ez a rendelet megállapítja továbbá az egyszerű, 

átlátható és egységesített értékpapírosítások, más néven STS-értékpapírosítások 

keretrendszerét. 

(2) Ez a rendelet ▌az intézményi befektetőkre, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményezőkre, az eredeti hitelezőkre, a szponzorokra és a különleges célú 

gazdasági egységekre alkalmazandó. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. „értékpapírosítás”: olyan ügylet vagy rendszer, amelynél a kitettséggel vagy 

kitettségek halmazával kapcsolatos hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba 

sorolják, és amelyre az alábbiak közül mindkettő teljesül: 

a) az ügylet vagy rendszer keretében eszközölt fizetések a kitettség vagy 

kitettségek halmazának teljesítése függvényében alakulnak; 
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b) az ügyletrészsorozatok egymáshoz viszonyított alárendeltsége határozza meg a 

veszteségek eloszlását az ügylet vagy rendszer futamideje alatt. 

2. „különleges célú gazdasági egység”: az értékpapírosítást kezdeményezőtől vagy 

szponzortól eltérő gazdasági társaság, vagyonkezelő vagy egyéb jogalany, amelyet 

egy vagy több értékpapírosítás végrehajtására hoztak létre, amelynek tevékenysége 

az értékpapírosítás végrehajtásához szükséges tevékenységekre korlátozódik, és 

amely struktúrája révén azt a célt szolgálja, hogy elválassza az értékpapírosítást 

kezdeményező kötelezettségeit a különleges célú gazdasági egység 

kötelezettségeitől, és ahol a szóban forgó vállalkozáshoz fűződő haszonélvezeti 

jogok gyakorlói e jogaikat korlátlanul elzálogosíthatják vagy értékesíthetik; 

3. „értékpapírosítást kezdeményező”: olyan szervezet: 

a) amely vagy önmagán vagy hozzá kapcsolódó szervezeten keresztül közvetlenül 

vagy közvetetten részese volt az eredeti megállapodásnak, amelyben 

meghatározták az adós vagy a potenciális adós azon kötelezettségeit vagy 

potenciális kötelezettségeit, melyek az értékpapírosítás tárgyát képező 

kitettségeket eredményezték; vagy 

b) amely saját számlájára megvásárolja egy harmadik fél kitettségeit, majd 

értékpapírosítja azokat; 

4. „újra-értékpapírosítás”: olyan értékpapírosítás, ahol az alapul szolgáló kitettségek 

legalább egyike értékpapírosítási pozíció; 

5. „szponzor”: az értékpapírosítást kezdeményezőtől különböző, harmadik felek 

kitettségeit felvásárló olyan, az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézet vagy 2. pontjában meghatározott befektetési 

vállalkozás, amely eszközfedezetű kereskedelmiértékpapír-kibocsátási programot 

vagy más értékpapírosítási ügyletet vagy rendszert hoz létre és működtet; 

6. „ügyletrészsorozat”: egy kitettséghez vagy kitettségek egy halmazához kapcsolódó 

hitelkockázat szerződésben meghatározott szegmense, ahol e szegmens egy 

pozíciójához – figyelmen kívül hagyva az ezen vagy más szegmens pozíciói 

tulajdonosainak közvetlenül harmadik felektől nyújtott hitelkockázat fedezetét – 

magasabb vagy alacsonyabb hitelveszteség-kockázat kapcsolódik minden más 

szegmens azonos nagyságú pozíciójához képest; 

7. „eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír program” vagy „ABCP-program”: olyan 

értékpapírosítási program, amelynek keretében kibocsátott értékpapírok 

túlnyomórészt egyéves vagy annál rövidebb eredeti lejáratú eszközfedezetű 

kereskedelmi értékpapírok; 

8. „eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír ügylet” vagy „ABCP-ügylet”: ABCP-

programon belüli értékpapírosítás; 

9. „hagyományos értékpapírosítás”: az értékpapírosított kitettségek gazdasági 

átruházásával járó értékpapírosítás. Ez az értékpapírosítást kezdeményező 

intézménytől az értékpapírosított kitettségek tulajdonjogának egy különleges célú 
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gazdasági egységre való átruházásával vagy különleges célú gazdasági egység általi 

közvetett részesedésen keresztül történik. A kibocsátott értékpapírok az 

értékpapírosítást kezdeményező intézmény számára nem jelentenek fizetési 

kötelezettséget; 

10. „szintetikus értékpapírosítás”: olyan értékpapírosítás, amelynél a kockázati transzfer 

hitelderivatívákkal vagy garanciákkal valósul meg, és az értékpapírosított kitettségek 

az értékpapírosítást kezdeményező kitettségei maradnak; 

11. „befektető”: értékpapírosítási pozícióval rendelkező személy; 

12. „intézményi befektető”: a következők bármelyike:  

i. a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 

13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biztosító; 

ii. a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 

viszontbiztosító; 

iii. a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének megfelelően a 

2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmény, kivéve, ha esetében a tagállam az említett irányelv 5. cikkének 

megfelelően úgy döntött, hogy részben vagy teljesen eltekint az említett 

irányelv alkalmazásától; 

iv. a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 

b) alpontjában meghatározott uniós alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK); 

v. a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv8 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozást (ÁÉKBV-t) kezelő alapkezelő társaság; 

vi. belülről kezelt ÁÉKBV, amely a 2009/65/EK irányelvnek megfelelően 

engedélyezett olyan befektetési társaság, amely nem jelölt ki az alap kezelésére 

az említett irányelvnek megfelelően engedélyezett alapkezelő társaságot; 

vii. a pénzpiaci alapokról szóló, .../... európai parlamenti és tanácsi rendeletben+ 

(MMF) meghatározott pénzpiaci alapok (PPA-k); 

viii. az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hitelintézet vagy befektetési 

vállalkozás; 

ix. az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet vagy fejlesztési szervezet. 

                                                 
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható 

értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.). 
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13. „állománykezelő”: az 575/2013/EU rendelet 142. cikke (1) bekezdésének 8. 

pontjában meghatározott szervezet. 

14. „likviditási hitelkeret”: olyan szerződéses megállapodással létrejövő értékpapírosítási 

pozíció, melynek célja, hogy a befektetők számára biztosítsa a határidőn belül 

történő pénzáramlást; 

15. „rulírozó kitettség”: olyan kitettség, amelynél az ügyfelek tartozásainak egyenlegei 

az ügyfelek hitelfelvételi és visszafizetési döntéseinek megfelelően a megállapodott 

értékhatáron belül ingadozhatnak; 

16. „rulírozó értékpapírosítás”: olyan értékpapírosítás, amelynél maga az 

értékpapírosítási struktúra rulírozó jellegű a kitettségek halmazába új kitettségek 

bekerülése vagy kitettségek kikerülése révén, függetlenül attól, hogy a kitettségek 

rulírozó vagy nem rulírozó kitettségek; 

17. „gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés”: olyan szerződéses rendelkezés 

rulírozó kitettségek értékpapírosításánál vagy rulírozó értékpapírosításnál, amely 

meghatározott események bekövetkezése esetére előírja a befektető pozícióinak 

visszafizetését a kibocsátott értékpapírok eredetileg meghatározott lejárata előtt; 

18. „első veszteségviselő ügyletrészsorozat”: az értékpapírosításnál a leginkább 

alárendelt ügyletrészsorozat, azaz az első ügyletrészsorozat, amely az 

értékpapírosított kitettségeknél felmerülő veszteséget viseli, és ezáltal védelmet nyújt 

a második veszteségviselő kategóriába tartozó, illetve adott esetben magasabb 

minősítésű ügyletrészsorozatoknak. 

18a. „értékpapírosítási pozíció”: értékpapírosítási ügyletből eredő kitettség; 

18b. „eredeti hitelező”: olyan jogalany, amely önmaga, vagy hozzá kapcsolódó jogalany 

közreműködésével az eredeti megállapodást megkötötte, amelyben meghatározták 

az adós, vagy a potenciális adós kötelezettségeit vagy potenciális kötelezettségeit, és 

amelynek kitettsége az értékpapírosítás tárgyát képezi; 

18c. „mérleg szerinti szintetikus értékpapírosítás”: az 575/2013 rendelet 242. cikkének 

(11) bekezdésében meghatározott olyan értékpapírosítás, ahol az értékpapírosítást 

kezdeményező intézmény hitelintézet vagy kapcsolt hitelintézet, és az 

értékpapírosított kitettségek a kezdeményező intézmény vagy annak leányvállalata 

banki könyvében nyilvántartott kitettségek, valamint az alapul szolgáló kitettségek 

nem a 2014/65/EU (MiFID) irányelvben meghatározott átruházható értékpapírok. 

18d. „maradéktalanul finanszírozott ABCP-program”: olyan ABCP-program, amelyet 

szponzora közvetlenül és teljes mértékben finanszíroz oly módon, hogy az 

értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység számára a következők 

tekintetében likviditási hitelkeretet biztosít: 

a) a program összes likviditási és hitelkockázata; 

b) az értékpapírosított kitettségek valamennyi lényeges felhígulási kockázata; 
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c) az ABCP-vel kapcsolatos minden más lényeges tranzakciós és programszintű 

költség. 

18e. „nem pénzügyi vállalat”: a 648/2012 rendelet 2. cikkének (9) bekezdésében 

meghatározott nem pénzügyi szerződő fél; 

18f. „tényleges tulajdonos”: bármely természetes személy, aki az (EU) 2015/849. 

irányelv 3. cikkének (6) bekezdésében jogi entitás végső tulajdonosa, vagy felette 

végső irányítást gyakorol. 

 

2. cikk 

Az értékpapírosítási piac résztvevői 

(1) Az értékpapírosított eszközökbe befektető jogalanyoknak az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől, a szponzortól vagy az eredeti hitelezőtől eltérő intézményi 

befektetőknek, vagy harmadik országok és területek olyan intézményeinek kell 

lenniük, amelyek felügyeleti és szabályozási követelményei a 2. cikk (12) 

bekezdésének i) pontjától ix) pontjáig bezárólag említett vonatkozó uniós jogi 

aktusok értelmében egyenértékűnek tekinthetők az uniós követelményekkel. 

(2) Az értékpapírosítás során legalább az egyik kezdeményezőnek, szponzornak vagy 

eredeti hitelezőnek a következők valamelyikének kell lennie: 

a) a 2002/87/EK irányelv9 2. cikkének 4. pontjában meghatározott szabályozott 

vállalkozás; 

b) a 2014/17/EU irányelv 4. cikkének 2. pontjában meghatározott hitelező; 

c) olyan pénzügyi intézmény, amelynek elsődleges üzleti célja pénzügyi megoldások, 

például hitelek, kölcsönzések, lízingek, vagy az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdése 26. pontjának alkalmazási körébe tartozó hasonló megoldások nyújtása, 

és amelyik a hitelnyújtást vagy kölcsönzést a 2013/36/EU irányelv I. mellékletének 

2. és 3. pontja értelmében végzi; vagy 

d) az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

multilaterális fejlesztési bank. 

2b. cikk 

Az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységekre 

vonatkozó követelmények 

A rendelet értelmében értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység székhelye nem 

lehet olyan harmadik országban, amely esetében a következők bármelyike fennáll: 

                                                 
9 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és 

befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, 

illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.) 
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a) a harmadik ország off-shore pénzügyi központként hirdeti magát vagy a 

harmadik országban nem léteznek adók vagy csak névleges adók léteznek; 

b) a külföldi adóhatóságokkal nincs érdemi információcsere; 

c) a jogalkotási, igazságszolgáltatási vagy közigazgatási előírások nem 

átláthatóak; 

d) a tényleges helyi jelenlét nem követelmény; 

e) a harmadik ország szerepel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

pénzügyi munkacsoport nem együttműködő országokat és területeket 

tartalmazó jegyzékében, vagy a nem együttműködő adózási joghatóságok 

uniós jegyzékében; 

f) a harmadik ország nem írt alá megállapodást a kibocsátó, a kezdeményező 

vagy az eredeti hitelező székhely szerinti tagállamával annak biztosítása 

érdekében, hogy a harmadik ország teljes mértékben megfeleljen az OECD 

jövedelem- és tőkeadózási modellegyezményének 26. cikkében rögzített 

standardoknak, és tényleges információcserét nem biztosít adózási ügyekben, 

ideértve a multilaterális adóegyezményeket is. 

2. fejezet 

Az összes értékpapírosításra vonatkozó rendelkezések 

3. cikk 

Az intézményi befektetők által elvégzendő előzetes vizsgálatra vonatkozó követelmények 

(1) Az értékpapírosítási pozíciónak való kitettség vállalását megelőzően az 

értékpapírosítást kezdeményezőtől, a szponzortól vagy az eredeti hitelezőtől eltérő 
intézményi befektető ellenőrzi a következőket: 

a) amennyiben az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező nem az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás, az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező minden esetben 

megbízható és pontosan meghatározott feltételek, valamint a hitelek 

jóváhagyására, módosítására, megújítására és finanszírozására vonatkozó 

egyértelműen meghatározott eljárások alapján nyújtja az alapul szolgáló 

kitettségeket eredményező hiteleket, továbbá rendelkezik az e feltételek és 

eljárások alkalmazását ténylegesen biztosító rendszerekkel; 

 e rendelet 5. cikke értelmében az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor 

vagy az eredeti hitelező tájékoztatja az intézményi befektetőket, hogy e 

rendelet 4. cikkének megfelelően folyamatosan jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltséget tart meg; 
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b) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység adott esetben az e rendelet 5. cikkében meghatározott információkat az 

említett cikkben meghatározott módon és gyakorisággal rendelkezésre 

bocsátotta; 

(2) Értékpapírosítási kitettségi pozíció vállalását megelőzően az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől, a szponzortól vagy az eredeti hitelezőtől eltérő intézményi 

befektető is az érintett kockázatoknak megfelelő, előzetes vizsgálatot végez. A 

vizsgálatnak legalább a következőkre kell kitérnie: 

a) az egyes értékpapírosítási pozíciók és az azok alapjául szolgáló kitettségek 

kockázati jellemzői; 

b) az értékpapírosítás mindazon strukturális jellemzői, amelyek jelentősen 

befolyásolhatják az értékpapírosítási pozíció teljesítményét, így például a 

szerződésben meghatározott kifizetési sorrend, a kifizetési sorrendhez 

kapcsolódó kiváltó események, a hitelminőség-javítás, a likviditásjavítás, a 

piaci értékhez kötött kiváltó események, valamint a nemteljesítés 

ügyletspecifikus meghatározása; 

c) a 14. cikkel összhangban STS-ként bejelentett értékpapírosítások 

vonatkozásában – nem ABCP-értékpapírosítás esetén – a 7–10. cikkben 

meghatározott követelményeknek történő megfelelés, illetve – ABCP-

értékpapírosítás esetén – a 11–14. cikkben meghatározott követelményeknek 

történő megfelelés. Az intézményi befektetők megfelelő módon 

támaszkodhatnak a 14. cikk (1) bekezdése szerinti STS-értesítésre és az 

értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység által az STS-kritériumok teljesítése tekintetében közölt információkra. 

Az a) és b) ponttól eltérve, a szponzor által teljes mértékben támogatott ABCP-

programok esetében a szóban forgó kereskedelmi értékpapírokba fektető 

intézményi befektetőknek figyelembe kell venniük az ABCP-program jellemzőit és 

a szponzor által nyújtott likviditási támogatást. 

(3) Az értékpapírosítási kitettségi pozícióval rendelkező, az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől, a szponzortól vagy az eredeti hitelezőtől eltérő intézményi 

befektető végrehajtja legalább a következőket:  

a) az értékpapírosítási pozíció kockázati profiljának és adott esetben az 

intézményi befektető kereskedési és nem kereskedési könyvének megfelelő 

írásbeli eljárásokat alakít ki az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesítésének, 

valamint az értékpapírosítási pozíció és az alapul szolgáló kitettségek 

teljesítményének folyamatos nyomon követésére. Ezeknek az írásbeli 

eljárásoknak adott esetben nyomon kell követniük a kitettségek típusát, azon 

kölcsönök arányát, amelyek esetében 30, 60, illetve 90 napot meghaladó 

késedelem áll fenn, a nemteljesítési rátákat, az előtörlesztési rátákat, a 

végrehajtás alatti hiteleket, a nemteljesítő kitettségek megtérülési rátáit, a 

visszavásárlásokat, a hitelmódosításokat, a törlesztések szüneteltetését, a 

biztosítékok típusait és ingatlanfedezet esetében azt, hogy az ingatlanban a 
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tulajdonos lakik-e, a hitelbírálati minősítéseknek vagy a hitelképesség más 

mérőszámainak gyakorisági eloszlását az alapul szolgáló kitettségek szerint, az 

ágazati és földrajzi diverzifikációt és a hitelfedezeti ráták megfelelő 

érzékenységi vizsgálatot lehetővé tevő szélességű sávokba sorolt gyakorisági 

eloszlását. ▌ 

b) rendszeresen elvégzi az értékpapírosítási pozícióval összefüggő kockázat 

jellegének, méretének és összetettségének megfelelő, az alapul szolgáló 

kitettséget támogató biztosítékokra és pénzáramlásokra vonatkozó 

stresszteszteket; ettől eltérően, a szponzor által teljes mértékben támogatott 

ABCP-ügyletek esetében az STS-ként megjelölt értékpapírosítások 

tekintetében is rendszeresen elvégzi a likviditási hitelkeret nyújtójának 

hitelképességére vonatkozó stresszteszteket; 

c) gondoskodik az irányító testülete számára történő megfelelő szintű belső 

tájékoztatásról annak érdekében, hogy annak tagjai ismerjék az 

értékpapírosítási pozíciókból eredő lényeges kockázatokat, és hogy az e 

befektetésekből származó kockázatok megfelelően kezelve legyenek; 

d) kérésre bizonyítani képes az illetékes hatóságok felé, hogy átfogó és 

mélyreható ismeretekkel rendelkezik minden egyes értékpapírosítási pozícióról 

és az annak alapjául szolgáló kitettségekről, és azok kockázatainak kezelésére 

és a lényeges információk nyilvántartására írásba foglalt szabályzatokat és 

eljárásokat alkalmaz. 

da) az 5. cikkel összhangban értesíti az ESMA-t. 

(3a) Az e cikk (1)–(3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben egy intézményi 

befektető befektetési vállalkozásokat vagy szabályozott vagyonkezelőket 

hatalmazott fel arra, hogy olyan befektetéskezelési döntéseket hozzon, amelynek 

következményeként a megbízást adó intézményi befektetőnek értékpapírosítási 

kitettsége keletkezhet, akkor ez utóbbi utasíthatja a befektetési vállalkozásokat vagy 

a szabályozott vagyonkezelőket, hogy teljesítsék a megbízást adó fél e cikk szerinti 

kötelezettségét az e döntésekből eredő értékpapírosítási kitettségek tekintetében. A 

tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy intézményi befektető e bekezdés 

alapján utasítást kapott, hogy teljesítse egy másik intézményi befektető 

kötelezettségeit, és ezt nem teszi meg, akkor a 17. és 18. cikk szerint kiszabható 

szankciókat nem az értékpapírosításnak kitett, hanem a befektetéskezelő 

intézményi befektetőre vessék ki. 

(3b) Az ESMA az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatásokat 

fogadhat el azon feltételek részletesebb meghatározása céljából, amelyek esetén az 

értékpapírosítási kitettségek nem jelentenek a (2) bekezdés értelmében vett jelentős 

kockázati kitettséget, és amelyek esetében a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett 

követelményeknek való megfelelést elegendő mértékűnek lehet tekinteni. 

4. cikk 

Kockázatmegtartás 
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(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti hitelező a (2) 

bekezdésben felsoroltak közül kiválasztott kockázatmegtartási módtól függően 

folyamatosan legalább 5 vagy 10%-os jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget 

tart meg az értékpapírosításban. Az e rendelet 16a. cikkében ráruházott feladatkör 

részeként az Európai Bankhatóság (EBH) az Európai Rendszerkockázati 

Testülettel szoros együttműködésben – a piaci körülmények fényében – 

indokolással ellátott határozatban írja elő – legfeljebb 20%-ig – a 

kockázatmegtartási követelményt. A jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget 

a kezdeményezéskor kell mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a feltételezett érték 

alapján kell meghatározni. Ha az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy 

az eredeti hitelező nem állapodott meg egymás közt abban, ki tartja meg a jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást kezdeményező 

tartja meg. A kockázatmegtartási követelmények egyetlen értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget a 

kezdeményezéskor kell mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a feltételezett érték 

alapján kell meghatározni. A jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltség nem 

osztható meg az érdekeltséget megtartó felek különböző típusai között, továbbá nem 

képezheti hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti ügylet tárgyát. 

▌ 

(1a) Az értékpapírosított eszközökből származó, egy évnél hosszabb időtartam alatt 

felgyülemlett veszteség nem lehet jelentősen magasabb, mint az ugyanebben az 

időszakban a 8. cikk (4) bekezdésében említett, az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy az eredeti hitelező mérlegéből véletlenszerűen kiválasztott homogén 

eszközökből felgyülemlett veszteség. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, az 

illetékes hatóság kivizsgálja, hogy az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor 

vagy az eredeti hitelező nem a megfelelő eszközöket választotta-e ki, ami a 17. cikkel 

összhangban bírságolható.  

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek az (1) bekezdésben említettnél nem kisebb, 

jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltség megtartásának: 

a) a befektetőknek eladott vagy a befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 10%-ának megtartása; vagy az egyes 

értékpapírosítási kitettségek névértéke legalább 10%-ának megtartása, 

feltéve, hogy e kitettségek hitelkockázatának besorolása megegyezik vagy 

alacsonyabb az ugyanazon kitettségekre vonatkozóan értékpapírosított 

hitelkockázatéval; 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy rulírozó kitettségek értékpapírosítása esetén 

minden egyes értékpapírosított kitettség névértékének legalább 10%-os 

mértékéig az értékpapírosítást kezdeményező érdekeltségének megtartása; 

c) véletlenszerűen kiválasztott, legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének legalább 10%-ával egyenértékű kitettségek megtartása, 

amennyiben ezeket a nem értékpapírosított kitettségeket az értékpapírosítás 

során egyébként értékpapírosították volna, feltéve hogy a potenciálisan 
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értékpapírosítandó kitettségek száma az értékpapírosítás kezdeményezésekor 

legalább 100; 

d) az első veszteségviselő ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek megtartása 

nem éri el az értékpapírosított kitettségek névértékének 5%-át – szükség esetén 

a befektetőkre átruházott vagy a befektetőknek eladott ügyletrészsorozatokkal 

azonos vagy magasabb kockázati profilú, és a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott ügyletrészsorozatoknál nem korábbi lejáratú 

ügyletrészsorozatok megtartása úgy, hogy a megtartott rész összesen legalább 

az értékpapírosított kitettségek névértékének 5%-ával egyenlő; 

e) az értékpapírosításba bevont valamennyi értékpapírosított kitettség legalább 

7,5%-ánál nem kevesebb első veszteségviselői kitettség megtartása.

 Amennyiben egy a 2002/87/EK irányelv szerinti, Unióban letelepedett vegyes 

pénzügyi holdingtársaság, az Unióban letelepedett hitelintézeti anyavállalat 

vagy pénzügyi holdingtársaság, vagy annak egyik, az 575/2013/EU rendelet 

szerinti leányvállalata értékpapírosítást kezdeményezőként vagy szponzorként 

egy vagy több olyan hitelintézettől, befektetési vállalkozástól vagy egyéb 

pénzügyi vállalkozástól származó kitettségeket értékpapírosít, amelyekre a 

felügyelet összevont (konszolidált) alapon vonatkozik, az (1) bekezdésben 

említett követelmény az Unióban letelepedett kapcsolt hitelintézeti 

anyavállalat, pénzügyi holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 

összevont (konszolidált) helyzete alapján teljesíthető. 

Az első albekezdés csak akkor alkalmazandó, ha az értékpapírosított kitettséget 

létrehozó hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi vállalkozás 

kötelezettséget vállal a 36/2013/EU irányelv 79. cikkében meghatározott 

követelmények teljesítésére, és megfelelő időben az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy szponzor, valamint az Unióban letelepedett, EU-szintű hitelintézeti 

anyavállalat, pénzügyi holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 

rendelkezésére bocsátja az e rendelet 5. cikkében említett követelmények 

teljesítéséhez szükséges információkat. 

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az értékpapírosított kitettségek az 

alábbiakkal szembeni kitettségek, vagy azokat az alábbiak teljes egészükben, feltétel 

nélkül és visszavonhatatlanul garantálják: 

a) központi kormányzatok vagy központi bankok; 

b) a tagállamok regionális kormányzatai, helyi hatóságai és az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerinti közszektorbeli 

intézményei; 

c) a 2015/1017/EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti nemzeti fejlesztési 

bankok vagy intézmények; 

d) az 575/2013/EU rendelet 117. cikkében felsorolt multilaterális fejlesztési 

bankok. 

▌ 
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(6) Az EBH, szoros együttműködésben az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) 

és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) 

szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki abból a célból, hogy módosítsa 

a 16a. cikkben említett kockázatmegtartási szintet, és részletesen meghatározza a 

kockázatmegtartási követelményeket, különös tekintettel a következőkre: 

a) a kockázatmegtartás (2) bekezdés szerinti módszerei, valamint a (2) bekezdés 

e) pontjában említett első veszteségviselői kitettségre vonatkozó minimális 

kockázatmegtartási arány; 

b) az (1) bekezdésben említett megtartási szint mérése; 

c) a megtartott érdekeltség fedezésének vagy értékesítésének tilalma; 

d) a (3) bekezdés szerinti összevont (konszolidált) alapon történő 

kockázatmegtartás feltételei; 

e) az (5) bekezdésben említett, egyértelmű, átlátható és nyilvánosan hozzáférhető 

indexen alapuló ügyletek mentesítésének feltételei; 

ea) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti hitelező éves 

jelentéstételi kötelezettsége a felügyeleti szervek felé az értékpírosított 

eszközök kapcsán a megszerzett eszközökhöz képest elszenvedett 

veszteségekről, amire az (1a) bekezdésben megállapított kötelezettség 

megállapítása miatt van szükség; 

eb) a homogén eszközöknek az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti 

hitelező mérlegéből történő véletlenszerű kiválasztására szolgáló eljárás, az 

annak meghatározására szolgáló mérés, hogy a veszteségek közötti eltérés 

jelentős-e, illetve az (1a) bekezdésben megállapított követelménytől való 

eltérésből származó nyereség kiszámítása; 

ec) az egyes értékpapírosított eszközök első veszteségviselői kitettségére 

vonatkozó minimális, 5% és 10% közötti megtartási arány. 

Az EBH az e rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónapon belül 

benyújtja a Bizottsághoz ezeket a szabályozástechnikai standardtervezeteket.  A 

Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai 

standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkében meghatározott eljárással 

összhangban történő elfogadására. 

Az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell az említett szabályozástechnikai 

standardokat.  

Az illetékes hatóságok a különböző típusú értékpapírosítások tekintetében a 

szabályozástechnikai standardokon alapuló kockázatmegtartási táblázatot vezetnek. 

Az EBH biztosítja, hogy az illetékes hatóságok következetesen alkalmazzák az 

említett szabályozástechnikai standardokat.   
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5. cikk 

Az értékpapírosítást kezdeményezőre, a szponzorra, a különleges célú gazdasági 

egységre és a befektetőkre vonatkozó átláthatósági követelmények 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai, 

értékpapírosítási pozíciónak való kitettségük vállalását megelőzően a befektetők és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

a) az értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeire vonatkozó információkat 

negyedéves alapon, vagy ABCP esetében az alapul szolgáló követelésekre és 

hitelkövetelésekre vonatkozó információkat havi alapon; 

b) minden, az ügylet megértéséhez szükséges mögöttes dokumentáció, ideértve – 

amennyiben rendelkezésre áll – legalább ▌: 

i. a véglegesített forgalombahozatali dokumentáció vagy a kibocsátási 

tájékoztató a záróügylet dokumentumaival együtt, kivéve a jogi 

szakvéleményeket, 

ii. hagyományos értékpapírosítás esetében az eszköz-adásvételi, 

engedményezési, szerződésátruházási vagy átruházási megállapodás és 

bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelési nyilatkozat, 

iii. a származtatott szerződésekre és garanciákra vonatkozó megállapodás, 

valamint a biztosítéki megállapodásokra vonatkozó dokumentumok, 

amennyiben az értékpapírosított kitettségek az értékpapírosítást 

kezdeményező kitettségei maradnak, 

iiia.  a kifizetések elsőbbségi sorrendjének részletes leírása; 

iv. az állománykezelési, állománykezelés-támogatási, ügyviteli és 

készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások, 

v. bizalmi vagyonkezelési megállapodás, biztosítéki szerződés, megbízási 

szerződés, számlakezelő-banki megállapodás, garantált befektetési 

szerződés, bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési 

keretrendszer vagy definíciós keretrendszer, 

vi. valamennyi releváns, hitelezők közötti megállapodás, származtatott 

szerződésekre vonatkozó dokumentáció, alárendelt hitelre vonatkozó 

megállapodás, indulóhitel-megállapodás és likviditásihitelkeret-

megállapodás, 

vii. az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes 

dokumentum; 

viia. az értékpapírosítás keretében az alapul szolgáló eszközök esetében 

alkalmazott hitelnyújtási és hitelképesség-elbírálási folyamatokra 



 

RR\1113061HU.docx 29/87 PE583.961v02-00 

 HU 

vonatkozó információk, és az értékpapírosítást kezdeményező által 

jegyzett nem teljesítő hitelekre vonatkozó múltbéli adatok alakulása; 

c) ha a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel10 összhangban nem 

készült kibocsátási tájékoztató, abban az esetben ügyleti összefoglalót vagy 

áttekintést az értékpapírosítás főbb jellemzőiről, adott esetben beleértve: 

i. az ügyleti struktúra részleteit, 

ii. a kitettségek jellemzőivel, a pénzáramlással, a többlépcsős 

veszteségfedezéssel, a hitelminőség-javítással és a likviditástámogatási 

jellemzőkkel kapcsolatos részleteket, 

iii. az értékpapírosítási pozíciók birtokosainak szavazati jogaival és az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és az ügyletben részt vevő más 

biztosított hitelezők kapcsolatával összefüggő részleteket, 

iv. a b) pont szerinti dokumentumokban említett valamennyi olyan kiváltó 

okot és eseményt, amelynek jelentős hatása lehet az értékpapírosítási 

pozíciók teljesítményére; 

v. az ügyletet, a pénzáramlást és a tulajdonosi szerkezetet áttekintő 

szerkezeti ábrákat; 

d) STS értékpapírosítás esetében a 14. cikkben említett értesítést; 

e) a negyedéves befektetői jelentéseket vagy ABCP esetében a havi befektetői 

jelentéseket, amelyek tartalmazzák: 

i. az alapul szolgáló kitettségek hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot, 

ii. az alapul szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási kötelezettségek által 

generált pénzáramlással kapcsolatos adatokat, kivéve ABCP esetében, 

továbbá a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner 

lecserélését kiváltó eseményekre vonatkozó információkat, 

iii. a 4. cikk szerinti a kockázatmegtartással, többek között a kockázatot 

megtartó féllel és a kockázatmegtartás módjával kapcsolatos 

információk és a (3) bekezdés alkalmazásában megkövetelt információk. 

f) adott esetben a bennfentes kereskedelemmel és a piaci manipulációkkal 

foglalkozó 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet11 17. cikke 

szerinti információkat, 

                                                 
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános 

kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról 

(HL L 345., 2003.12.31., 64. o.). 
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről 

(piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
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g) amennyiben az f) pont nem alkalmazandó, a jelentős események, például: 

i. a b) pont szerint benyújtott dokumentumokban meghatározott 

kötelezettségek lényeges megsértése, valamint e kötelezettségszegéssel 

kapcsolatban utólagosan biztosított korrekciós intézkedések, 

mentességek vagy engedmények, 

ii. az értékpapírosítás szerkezeti jellemzőit érintő, az értékpapírosítás 

teljesítményét lényegesen befolyásolni képes változás, 

iii. az értékpapírosítás vagy az alapul szolgáló kitettségek kockázati 

jellemzőinek jelentős változása, 

iv. STS-értékpapírosítás esetében az STS-kritériumoknak való megfelelés 

megszűnése vagy az illetékes hatóságok korrekciós vagy közigazgatási 

intézkedései, 

v. az ügyleti dokumentumok lényeges módosulása. 

Az a), b), c) és d) pontban említett információkat haladéktalanul, legkésőbb az 

ügylet lezárását követően rendelkezésre kell bocsátani. 

Az a) és e) pontban említett információkat minden negyedévben azonos időpontban, 

legkésőbb egy hónappal a kamatfizetés esedékességének napját követően kell 

rendelkezésre bocsátani. Az ABCP-értékpapírosítások esetében az a) és e) pontban 

említett információkat minden hónapban azonos időpontban, legkésőbb egy hónappal 

a kamatfizetés esedékességének napját követően kell rendelkezésre bocsátani. 

Az f) és g) pontban említett információkat késedelem nélkül kell rendelkezésre 

bocsátani. 

ABCP esetében az a) pontban, a c) pont ii. alpontjában és az e) pont i. alpontjában 

foglalt információkat összesített formában kell az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosainak rendelkezésére bocsátani. 

(1a) A másodlagos piacon értékpapírosítási pozícióval rendelkező befektető a (2) 

bekezdéssel összhangban az e rendelet 15. cikkében említett illetékes hatóságok 

rendelkezésére bocsátja legalább a következő információkat: 

a) tényleges tulajdonosa, többek között a székhely szerinti ország és az üzleti 

ágazat; valamint 

b) a befektetése nagysága, és hogy a befektetése az értékpapírosítás melyik 

ügyletrészsorozatához kapcsolódik. 

                                                                                                                                                         
2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 

2014.6.12., 1. o.). Tevékenységalapú irányítás: 
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 Az ESMA kidolgozza az annak részleteit meghatározó szabályozási technikai 

standardok tervezetét, hogy a befektetőknek milyen módon kell jelentést tenniük az 

illetékes hatóságaiknak. 

Az ESMA e szabályozástechnikai standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésének napja után XXX]-ig benyújtja a Bizottságnak. 

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására. 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység maguk közül kijelölik azt az egy szervezetet, amelyiknek teljesítenie kell az 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségeket. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység az információkat 

díjmentesen, megfelelő időben és egyértelműen bocsátja az értékpapírosítási pozíció 

tulajdonosa és az illetékes hatóság rendelkezésére. Az (1) és (1a) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésére kijelölt szervezet az értékpapírosítási 

ügyletre vonatkozó információkat olyan felügyelt értékpapírosítási adattáron 

keresztül bocsátja rendelkezésre, amely megfelel az e rendelet 22a–22d. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

▌ 

Az e cikk szerinti tájékoztatásért felelős szervezet nevét és a felügyelt 

értékpapírosítási adattárat, ahol a tájékoztatás fellelhető, az értékpapírosítási 

dokumentációban fel kell tüntetni. 

(3) Az ESMA-nak a piaci résztvevők és felügyelők javára meg kell őriznie az 

értékpapírosítási piac átláthatóságát, azáltal, hogy legalább egy áttekintést készít a 

piacról, amely tartalmazza legalább az értékpírosított eszközöket, a kibocsátókat és a 

befektetési pozíciókat, a kibocsátóktól, a befektetőktől és az adattárakból az e cikk 

(1), (1a) és (2) bekezdése, illetve a 22d. cikk (3) bekezdése szerint származó 

információk alapján. 

 

2a. fejezet 

Az értékpapírosítási adattárak nyilvántartásba vételének feltételei és eljárásai 

5a. cikk 

A értékpapírosítási adattárak nyilvántartásba vétele 

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában az értékpapírosítási adattárakat az 

ESMA nyilvántartásba veszi.  
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(2) E cikk értelmében az az értékpapírosítási adattár vehető nyilvántartásba, amely az 

Unióban székhellyel rendelkező jogi személy, és megfelel a 22a–22d. cikkek 

követelményeinek.  

(3) Az értékpapírosítási adattárak nyilvántartásba vétele az Unió egész területére 

érvényes.  

(4) A nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárnak mindenkor meg kell felelnie a 

nyilvántartásba vétel feltételeinek. Az értékpapírosítási adattár indokolatlan 

késedelem nélkül értesíti az ESMA-t a nyilvántartásbavételi feltételekben 

bekövetkező bármely változásról.  

Az ESMA-nak jogában áll a nyilvántartásbavételi feltételekben bekövetkező 

bármely lényeges változást elutasítani, amelyről az értékpapírosítási adattár 

értesítést küld. 

5b. cikk 

Bejegyzés iránti kérelem 

(1) Az értékpapírosítási adattár a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az ESMA-hoz 

nyújtja be.  

(2) A kérelem kézhezvételét követő 20 munkanapon belül az ESMA értékeli, hogy a 

kérelmet hiánytalanul nyújtották-e be.  

Ha a kérelem hiányos, az ESMA határidőt szab meg, amelynek leteltéig a 

kereskedési adattárnak pótlólagos információkat kell nyújtania.  

Az ESMA azt követően, hogy megállapította a kérelem hiánytalanságát, ennek 

megfelelően értesíti az értékpapírosítási adattárat.  

(3) Az ESMA kidolgozza az (1) bekezdésben említett nyilvántartásba vétel iránti 

kérelem részleteit és formátumát meghatározó  szabályozástechnikai 

standardtervezeteket.  

Az ESMA ...-ig [e rendelet hatálybalépése után egy évvel] benyújtja a Bizottsághoz 

az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai 

standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében meghatározott 

eljárással összhangban történő elfogadására. 

5c. cikk 

A kérelem megvizsgálása 

(1) Az ESMA az 5b. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett 

értesítéstől számított 40 munkanapon belül megvizsgálja a nyilvántartásbavételi 

kérelmet az értékpapírosítási adattár 22a–22d. cikknek való megfelelése alapján, és 
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megalapozott indokolással ellátott határozatot fogad el a nyilvántartásba vételről 

vagy annak elutasításáról vagy a nyilvántartásból való törlésről. 

(2) Az ESMA által az (1) bekezdésnek megfelelően kibocsátott határozat az elfogadása 

utáni ötödik munkanapon lép hatályba vagy amennyiben az ESMA szükségesnek 

ítéli, egy későbbi időpontban, többek között amennyiben a határozat csak akkor lép 

hatályba, ha az ESMA által a határozatában megállapított különleges feltételek 

teljesülnek. 

 

5d. cikk 

Értesítés az ESMA nyilvántartásba vételre vonatkozó határozatáról 

(1) Amennyiben az ESMA határozatot fogad el a nyilvántartásba vételről, annak 

elutasításáról vagy a nyilvántartásból való törlésről, a határozattól számított 5 

munkanapon belül értesíti az értékpapírosítási adattárat. Ehhez az értesítéshez 

csatolják a határozat megalapozott indokolással ellátott magyarázatát.  

(2) Az ESMA a honlapján közzéteszi az e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett 

értékpapírosítási adattárak listáját. E listát az (1) bekezdés szerinti határozatok 

elfogadását követő öt munkanapon belül frissíteni kell.  

5e. cikk 

Az 5f–5h. cikkben említett hatáskörök gyakorlása 

Az 5f–5h. cikk által az ESMA-ra vagy az ESMA valamely tisztviselőjére vagy az ESMA által 

felhatalmazott valamely személyre ruházott hatáskörök nem használhatók fel olyan 

információk vagy dokumentumok kiszolgáltatásának az előírására, amelyek esetében a 

felhasználására jogosultak köre jogilag korlátozott.  

5f. cikk 

Információkérés 

(1) Az ESMA egyszerű kérés formájában vagy határozattal előírhatja, hogy az 

értékpapírosítási adattárak és a velük kapcsolatban álló harmadik felek, 

amelyekhez az értékpapírosítási adattárak kiszerveztek bizonyos operatív 

funkciókat vagy tevékenységeket, minden olyan információt adjanak meg a 

számára, amely az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához szükséges.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszerű kérés megküldésekor az ESMA:  

a) a kérés jogalapjaként e cikket jelöli meg;  

b) meghatározza a kérés célját;  

c) részletesen meghatározza az igényelt információt;  
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d) meghatározza az információnyújtás határidejét;  

e) tájékoztatja azt a személyt, akitől az információt kéri, hogy nem köteles 

megadni az információt, viszont amennyiben önkéntesen válaszol a kérésre, a 

nyújtott információ nem lehet a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető; 

valamint  

f) felhívja a figyelmet az 5j. cikkben és az I. melléklet IV. szakaszának a) 

pontjában arra az esetre előírt pénzbírság alkalmazására, ha a kérdésre adott 

válasz nem felel meg a valóságnak, vagy félrevezető.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti, határozat útján történő információkérés esetén az ESMA:  

a) a kérés jogalapjaként e cikket jelöli meg;  

b) meghatározza a kérés célját;  

c) részletesen meghatározza az igényelt információt; 

d) meghatározza az információnyújtás határidejét;  

e) felhívja a figyelmet a 5k. cikkben arra az esetre előírt időszakos kényszerítő 

bírság alkalmazására, ha a nyújtott információ hiányos;  

f) felhívja a figyelmet az 5j. cikkben és az I. melléklet IV. szakaszának a) 

pontjában arra az esetre előírt pénzbírság alkalmazására, ha a kérdésre adott 

válasz nem felel meg a valóságnak, vagy félrevezető; valamint  

g) felhívja a figyelmet arra, hogy az 1095/2010/EU rendelet 60. és 61. cikke 

értelmében a határozat ellen fellebbezni lehet az ESMA fellebbviteli tanácsa 

előtt, és a határozat felülvizsgáltatható az Európai Unió Bíróságával.  

(4) A kért tájékoztatást az (1) bekezdésben említett személyek vagy képviselőik, illetve 

jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a 

törvény vagy az alapító okiratuk által képviseletükre felhatalmazott személyek 

nyújtják. A megfelelően meghatalmazott ügyvédek szintén jogosultak az ügyfelük 

nevében az információ benyújtására. Utóbbiak teljes felelősséggel tartoznak, ha a 

szolgáltatott információ hiányos, a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető.  

(5) Az ESMA haladéktalanul megküldi a határozat másolatát azon tagállam illetékes 

hatóságának, amelynek területén az (1) bekezdésben említett, az információkérés 

által érintett személyek tartózkodási hellyel rendelkeznek vagy letelepedettek.  

5g. cikk 

Általános vizsgálatok 

(1) Az ESMA a 5f. cikk (1) bekezdésében említett személyekre irányuló minden olyan 

vizsgálatot elvégezhet, amely az e rendeletből fakadó feladatai ellátásához 
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szükséges. E célból az ESMA által felhatalmazott tisztviselők és más személyek 

jogosultak az alábbiakra:  

a) a feladatainak végrehajtása szempontjából lényeges nyilvántartások, adatok, 

eljárások és egyéb anyagok megvizsgálása, az adathordozótól függetlenül;  

b) az ilyen nyilvántartásokból, adatokból, eljárásokból és egyéb anyagokból 

hiteles másolatok vagy kivonatok készítése vagy bekérése;  

c) az 5f. cikk (1) bekezdésében említett bármely személynek, képviselőjének vagy 

személyzete tagjainak berendelése, és szóbeli vagy írásbeli magyarázat kérése 

az ellenőrzés tárgyával és céljával összefüggő tényekkel és dokumentumokkal 

kapcsolatban, valamint a válaszok rögzítése;  

d) bármely olyan egyéb, természetes vagy jogi személy kikérdezése, aki ezt 

vállalja, valamely vizsgálat tárgyával kapcsolatos információgyűjtés céljából;  

e) a telefon- és adatforgalmi nyilvántartások kikérése.  

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálatok céljából az ESMA által felhatalmazott 

tisztviselők és más személyek hatáskörüket a vizsgálat tárgyát és célját feltüntető 

írásbeli felhatalmazás alapján gyakorolják. Ennek a felhatalmazásnak 

tartalmaznia kell az 5j. cikkben és az I. melléklet IV. szakaszának b) pontjában 

előírt, abban az esetben alkalmazandó pénzbírságot, ha a kérdésre adott válasz 

nem felel meg a valóságnak, vagy félrevezető.  

(3) Az 5f. cikk (1) bekezdésében említett személyek együttműködnek az ESMA 

határozata alapján indított vizsgálatok során. A határozatban fel kell tüntetni a 

vizsgálat tárgyát és célját, a 5k. cikkben előírt időszakos kényszerítő bírságokat, az 

1095/2010/EU rendelet értelmében igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, 

valamint azon jogot, hogy a határozat az Európai Unió Bíróságával 

felülvizsgáltatható.  

(4) Amennyiben az (1) bekezdés e) pontjában említett telefon- és adatforgalmi 

nyilvántartások kikéréséhez a nemzeti jogszabályok szerint igazságügyi hatóság 

engedélyére van szükség, ezt az engedélyt kérelmezik. Ez az engedély 

elővigyázatossági intézkedésként is kérelmezhető.  

(5) A (4) bekezdésben említett engedély kérelmezése esetén a nemzeti igazságügyi 

hatóság ellenőrzi, hogy az ESMA határozata hiteles-e, és hogy az előirányzott 

kényszerítő intézkedések a vizsgálat tárgyára figyelemmel nem önkényesek, illetve 

túlzottak-e. A kényszerítő intézkedések arányosságának ellenőrzésekor a nemzeti 

igazságügyi hatóság részletes magyarázatot kérhet az ESMA-tól, különösen azon 

okokra vonatkozóan, amelyek alapján az ESMA e rendelet megsértését feltételezi, a 

feltételezett jogsértés súlyosságára, továbbá arra, hogy azon személy, akivel 

szemben a kényszerítő intézkedéseket hozták, milyen módon érintett az ügyben. A 

nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem vizsgálhatja felül a vizsgálat 

szükségességét, és nem követelheti meg, hogy bocsássák rendelkezésére az ESMA 

irataiban foglalt adatokat. Az ESMA határozatának jogszerűségét kizárólag az 
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Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül az 1095/2010/EU rendeletben 

meghatározott eljárásnak megfelelően. 

5h. cikk 

Helyszíni ellenőrzések 

(1) Az ESMA az e rendelet szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges minden helyszíni 

ellenőrzést elvégezhet a 5f. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek 

üzlethelyiségeiben vagy telkén. Amennyiben az ellenőrzés megfelelő lebonyolítása 

és eredményessége ezt megköveteli, az ESMA előzetes értesítés nélkül is elvégezheti 

a helyszíni ellenőrzést.  

(2) Az ESMA által helyszíni ellenőrzésre felhatalmazott tisztviselők és más személyek 

az ESMA vizsgálati határozatával érintett jogi személyek bármely üzlethelyiségébe 

és telkére beléphetnek, és rendelkeznek a 5g. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

összes hatáskörrel. Jogukban áll továbbá az ellenőrzés idejére és az ahhoz 

szükséges mértékben zár alá venni bármely üzlethelységet, üzleti könyvet vagy 

nyilvántartást.  

(3) A helyszíni vizsgálatok elvégzésére az ESMA által felhatalmazott tisztviselők és 

más személyek hatáskörüket a vizsgálat tárgyát és célját feltüntető írásbeli 

felhatalmazás alapján gyakorolják.  

(4) A 5f. cikk (1) bekezdésében említett személyek együttműködnek az ESMA 

határozatával elrendelt helyszíni ellenőrzések során. A határozatban fel kell 

tüntetni az ellenőrzés tárgyát és célját, meg kell határozni az ellenőrzés 

megkezdésének időpontját, valamint utalni kell a 5k. cikkben előírt időszakos 

kényszerítő bírságra, az 1095/2010/EU rendelet értelmében igénybe vehető 

jogorvoslati lehetőségekre és azon jogra, hogy a határozat az Európai Unió 

Bírósága által felülvizsgálható. Az ESMA az ilyen határozatok meghozatala előtt 

konzultál azon tagállam illetékes hatóságával, amelynek a területén az ellenőrzésre 

sor kerül.  

(5) Azon tagállam illetékes hatóságának tisztviselői vagy az általa felhatalmazott vagy 

kijelölt más személyek, amelynek területén a helyszíni ellenőrzésre sor kerül, az 

ESMA kérésére aktívan segítik az ESMA által felhatalmazott tisztviselőket és más 

személyeket. E célból gyakorolják a (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket. A 

szóban forgó tagállam illetékes hatóságának tisztviselői kérésre szintén jelen 

lehetnek a helyszíni ellenőrzésen.  

(6) Az ESMA arra is felkérheti az illetékes hatóságokat, hogy végezzék el a nevében az 

e cikkben és az 5g. cikk (1) bekezdésében meghatározott konkrét vizsgálati 

feladatokat és helyszíni ellenőrzéseket. Az illetékes hatóságok e célból az ESMA-

éval azonos, az e cikkben és az 5g. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörrel rendelkeznek.  

(7) Amennyiben az ESMA által felhatalmazott tisztviselők és más kísérő személyek 

megállapítják, hogy valamely személy akadályozza az e cikk szerint elrendelt 

vizsgálatot, úgy az érintett tagállam illetékes hatósága – szükség esetén a rendőrség 
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vagy azzal egyenértékű jogkörrel rendelkező hatóság bevonásával – felajánlja a 

szükséges segítséget ahhoz, hogy a helyszíni ellenőrzést elvégezhessék.  

(8) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyszíni ellenőrzéshez vagy a (7) 

bekezdésben előírt segítségnyújtáshoz a nemzeti jogszabályok szerint valamely 

igazságszolgáltatási hatóság engedélyére van szükség, ezt az engedélyt meg kell 

kérni. Ez az engedély elővigyázatossági intézkedésként is kérelmezhető.  

(9) A (8) bekezdésben említett engedély iránti kérelem esetén a nemzeti 

igazságszolgáltatási hatóság ellenőrzi, hogy az ESMA határozata hiteles-e, és hogy 

az előirányzott kényszerítő intézkedések az ellenőrzés tárgyának 

figyelembevételével nem önkényesek, illetve túlzottak-e. A kényszerítő intézkedések 

arányosságának ellenőrzésekor a nemzeti igazságszolgáltatási hatóság részletes 

indokolást kérhet az ESMA-tól. A nemzeti igazságügyi hatóság azonban nem 

vizsgálhatja felül a vizsgálat szükségességét, és nem követelheti meg, hogy 

bocsássák rendelkezésére az ESMA irataiban foglalt információkat. Az ESMA 

határozatának jogszerűségét kizárólag az Európai Unió Bírósága vizsgálhatja felül 

az 1095/2010/EU rendeletben meghatározott eljárásnak megfelelően.  

5i. cikk 

A felügyeleti intézkedések meghozatalának és a pénzbírságok kivetésének eljárási szabályai 

(1) Amennyiben az ESMA az e rendelet szerinti feladatainak végzése során 

megállapítja, hogy fennállhat az I. mellékletben felsorolt egy vagy több jogsértés 

esetének alapos gyanúja, akkor az ESMA-n belül egy független vizsgálatvezetőt 

jelöl ki az ügy kivizsgálására. A kijelölt vizsgálatvezető nem vehet részt, és a 

múltban sem vehetett részt sem közvetlenül, sem közvetetten az érintett 

értékpapírosítási adattár felügyeletében és nyilvántartásbavételi eljárásában, és 

feladatait az ESMA-tól függetlenül látja el.  

(2) A vizsgálatvezető a vizsgálat által érintett személyek észrevételeinek 

figyelembevételével kivizsgálja a feltételezett jogsértéseket, és a megállapításait 

tartalmazó teljes jelentést benyújtja az ESMA-nak.  

A vizsgálatvezető a feladatainak elvégzése érdekében jogosult az 5f. cikknek 

megfelelően információt kérni, valamint az 5g. és az 5h. cikknek megfelelően 

vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzéseket végezni. A vizsgálatvezetőnek e jogkörének 

gyakorlása közben teljesítenie kell az 5e. cikkben foglaltakat.  

A vizsgálatvezető a feladatainak végzése során hozzáférhet minden olyan 

dokumentumhoz és információhoz, amelyet az ESMA a felügyeleti tevékenységei 

során összegyűjtött. 

(3) A vizsgálatvezető a vizsgálat befejezésekor, mielőtt benyújtaná a megállapításait 

tartalmazó ügyiratot az ESMA-nak, lehetőséget ad a vizsgálat által érintett 

személyeknek a vizsgálat tárgyával kapcsolatos meghallgatásra. A vizsgálatvezető 

kizárólag olyan tényekre alapozhatja a megállapításait, amelyekkel kapcsolatban 

az érintett személyek lehetőséget kaptak arra, hogy megtegyék észrevételeiket.  
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Az érintett személyek védelemhez való jogát az e cikk alapján történő vizsgálatok 

során teljes mértékben tiszteletben tartják.  

(4) Amikor a vizsgálatvezető benyújtja a megállapításait tartalmazó jelentést az 

ESMA-nak, erről tájékoztatja a vizsgálat által érintett személyeket. A vizsgálat által 

érintett személyeknek jogukban áll betekinteni a jelentésbe, más személyeknek az 

üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekének sérelme nélkül. A jelentésbe való 

betekintés joga nem terjed ki a bizalmas információkra vagy az ESMA belső 

előkészítő dokumentumaira.  

(5) A vizsgálatvezető megállapításait tartalmazó jelentés alapján, valamint – 

amennyiben ezt az érintett személyek kérik – a vizsgálat által érintett személyeknek 

az 5l. cikk szerinti meghallgatását követően az ESMA határoz arról, hogy a 

vizsgálat által érintett személyek elkövették-e az I. mellékletben felsorolt egy vagy 

több jogsértést, és amennyiben igen, az 5p. cikknek megfelelően felügyeleti 

intézkedést hoz, valamint az 5j. cikknek megfelelően pénzbírságot szab ki.  

(6) A vizsgálatvezető nem vesz részt az ESMA tanácskozásain, és más módon sem 

avatkozik bele az ESMA döntéshozatalába.  

(7) A Bizottság további eljárási szabályokat fogad el a pénzbírságok és az időszakos 

kényszerítő bírságok kiszabását jelentő jogkör gyakorlására vonatkozóan, beleértve 

a védekezéshez való jogra, az átmeneti rendelkezésekre, valamint a pénzbírságok és 

az időszakos kényszerítő bírságok beszedésére vonatkozó rendelkezéseket is, 

továbbá részletes szabályokat fogad el a szankciók kiszabása és végrehajtása 

tekintetében az elévülési időre vonatkozóan.  

A Bizottság a 22e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el e rendeletnek az első albekezdésben említett eljárási szabályzat részletes 

meghatározása révén való kiegészítése/módosítása érdekében.  

(8) Az ESMA az ügyet büntetőeljárás megindítása céljából az érintett nemzeti 

hatóságok elé terjeszti, amennyiben az e rendelet szerinti feladatainak ellátása 

során olyan tényeket tár fel, amelyek alapján felmerül a bűncselekmény 

elkövetésének alapos gyanúja. Emellett az ESMA nem szab ki pénzbírságot vagy 

időszakos kényszerítő bírságot olyan esetekben, amikor azonos vagy lényegében 

azonos tényállás alapján, a nemzeti jog szerint lefolytatott büntetőeljárás 

eredményeképpen korábban már jogerős felmentő vagy elmarasztaló ítélet 

született.  

5j. cikk 

Pénzbírságok 

(1) Amennyiben az 5i. cikk (5) bekezdésével összhangban az ESMA megállapítja, hogy 

egy értékpapírosítási adattár szándékosan vagy gondatlanságból követte el az I. 

mellékletben felsorolt valamely jogsértést, az e cikk (2) bekezdésének megfelelően 

pénzbírságot kiszabó határozatot fogad el.  
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Az értékpapírosítási adattár által elkövetett jogsértés akkor minősül szándékos 

jogsértésnek, ha az ESMA olyan objektív tényezőket talál, amelyek bizonyítják, 

hogy az értékpapírosítási adattár vagy annak felső vezetése kifejezetten a jogsértés 

elkövetésének szándékával járt el.  

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzbírság alapösszegét az alábbi értékhatárokon belül 

kell megállapítani:  

a) az I. melléklet I. szakaszának c) pontjában, az I. melléklet II. szakaszának c)–

g) pontjában, valamint az I. melléklet III. szakaszának c) és f) pontjában 

meghatározott jogsértések esetén a pénzbírságok összege legalább [100 000 

EUR] és legfeljebb [200 000 EUR];  

b) az I. melléklet I. szakaszának a), b) és d)–h) pontjában, valamint az I. 

melléklet II. szakaszának a), b) és h) pontjában meghatározott jogsértések 

esetén a pénzbírságok összege legalább [50 000 EUR]  és legfeljebb [100 000 

EUR] .  

c) az I. melléklet IV. szakaszában meghatározott jogsértések esetén a 

pénzbírságok összege legalább 5 000 EUR és legfeljebb 10 000 EUR.  

Annak eldöntéséhez, hogy a bírság alapösszege az első albekezdésben 

meghatározott tartományon belül az alsó, közép- vagy felső határértéknek feleljen-

e meg, az ESMA figyelembe veszi az érintett értékpapírosítási adattár előző üzleti 

évi éves árbevételét. Az alapösszeg az alsó határérték olyan értékpapírosítási 

adattárak esetében, amelyek éves árbevétele kevesebb, mint 1 millió EUR, a 

középérték olyan értékpapírosítási adattárak esetében, amelyek éves árbevétele 1–5 

millió EUR, és a felső határérték olyan értékpapírosítási adattárak esetében, 

amelyek éves árbevétele meghaladja az 5 millió EUR-t.  

 

(3) A (2) bekezdésben megadott alapösszeget a súlyosbító vagy enyhítő tényezők 

figyelembevételével, a II. mellékletben meghatározott megfelelő együtthatók szerint 

módosítani kell.  

A megfelelő súlyosbító együtthatókat egyesével kell az alapösszegre alkalmazni. Ha 

több súlyosbító együttható is alkalmazandó, az alapösszeghez hozzá kell adni 

azokat az értékeket, amelyeket az alapösszeg és az alapösszegnek az egyes 

súlyosbító együtthatók alkalmazásával kapott mennyiségek különbségeiként 

kapunk.  

A megfelelő enyhítő együtthatókat egyesével kell az alapösszegre alkalmazni. Ha 

több enyhítő együttható is alkalmazandó, az alapösszegből ki kell vonni azokat az 

értékeket, amelyeket az alapösszeg és az alapösszegnek az egyes enyhítő 

együtthatók alkalmazásával kapott mennyiségek különbségeiként kapunk. 

(4) A (2) és a (3) bekezdés ellenére, a pénzbírság összege nem lehet kevesebb az érintett 

értékpapírosítási adattár által az előző üzleti évben elért éves árbevétel 2%-ánál és 

nem haladhatja meg annak 20%-át, ha azonban az értékpapírosítási adattár 
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közvetlenül vagy közvetve pénzügyi előnyhöz jutott a jogsértés révén, akkor a 

pénzbírság minimális összege ez az előny.  

Amennyiben az értékpapírosítási adattár által elkövetett cselekmények, illetve 

mulasztások az I. mellékletben felsorolt több jogsértésnek minősülnek, csak egy 

jogsértés után kell kiszabni bírságot, mégpedig a (2) és a (3) bekezdéssel 

összhangban kiszámított pénzbírságok közül a magasabbat.  

5k. cikk 

Időszakos kényszerítő bírságok 

(1) Az ESMA határozatban időszakos kényszerítő bírságot szab ki annak érdekében, 

hogy kötelezze:  

a) az értékpapírosítási adattárat a jogsértés megszüntetésére, összhangban az 

5p. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozott határozattal; vagy  

b) az 5f. cikk (1) bekezdésében említett személyt:  

i. az 5f. cikk szerinti határozatban kért információk hiánytalan 

szolgáltatására;  

ii. arra, hogy működjön együtt a vizsgálat során és különösen, hogy 

hiánytalanul adja át az előírt nyilvántartásokat, adatokat, eljárásokat 

vagy egyéb anyagokat, illetve pótolja és helyesbítse az 5g. cikk szerinti 

határozattal elrendelt vizsgálat keretében benyújtott egyéb 

információkat; vagy  

iii. arra, hogy működjön együtt az 5h. cikk szerinti határozattal elrendelt 

helyszíni ellenőrzés során.  

(2) Az időszakos kényszerítő bírságnak hatékonynak és arányosnak kell lennie. A 

kényszerítő bírságot a késedelem minden egyes napja után ki kell szabni.  

(3) A (2) bekezdés ellenére, az időszakos kényszerítő bírság összege az előző üzleti év 

átlagos napi árbevételének 3 %-a, természetes személyek esetében pedig az előző 

naptári évben szerzett átlagos napi jövedelem 2%-a. Az összegeket az időszakos 

kényszerítő bírságot kivető határozatban megállapított időponttól kezdődően kell 

kiszámítani.  

(4) Az időszakos kényszerítő bírság az ESMA határozatáról szóló értesítést követő 

legfeljebb hat hónapos időtartamra szabható ki. Ezen időszak végét követően az 

ESMA felülvizsgálja az intézkedést.  

5l cikk  

Az érintett személyek meghallgatása  
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(1) Az 5j. és az 5k. cikk szerinti, pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő bírságot 

elrendelő határozat meghozatala előtt az ESMA meghallgatási lehetőséget biztosít 

az eljárás alá vont személyek számára megállapításai tekintetében. Az ESMA csak 

olyan megállapításokra alapozhatja a határozatát, amelyekkel kapcsolatban az 

eljárás alá vont személyeknek lehetőségük volt észrevételt tenni.  

(2) Az eljárás alá vont személyek védekezéshez való jogát az eljárás során teljes 

mértékben tiszteletben kell tartani. E személyeknek jogukban áll betekinteni az 

ESMA ügyiratába, amennyiben ez nem sérti más személyeknek az üzleti titkaik 

védelmére irányuló jogos érdekét. Az iratokba való betekintés joga nem terjed ki a 

bizalmas információkra vagy az ESMA belső előkészítő dokumentumaira.  

Az első albekezdés nem alkalmazandó akkor, ha sürgős intézkedésre van szükség a 

pénzügyi rendszert fenyegető súlyos és közvetlen veszély, illetve a pénzügyi piacok 

integritását, átláthatóságát, hatékonyságát és megfelelő működését, többek között a 

kereskedési adattárnak szolgáltatott adatok stabilitását és pontosságát fenyegető 

súlyos és közvetlen veszély elhárítása érdekében. Ilyen esetekben az ESMA 

elfogadhat egy ideiglenes határozatot, a határozathozatal után pedig a lehető 

leghamarabb biztosítania kell a meghallgatási lehetőséget az érintett személyek 

számára. 

5m. cikk 

A pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok közzététele, jellege, behajtása és 

elhelyezése 

(1) Az ESMA nyilvánosságra hoz minden, az 5j. és az 5k. cikk alapján kiszabott 

pénzbírságot és időszakos kényszerítő bírságot, kivéve, ha az ilyen közzététel 

súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy aránytalan károkat okozna az 

érintett feleknek. E közzététel a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében nem tartalmazhat személyes adatokat.  

(2) Az 5j. és az 5k. cikkel összhangban kiszabott pénzbírságok és időszakos kényszerítő 

bírságok közigazgatási jellegűek.  

(3) Amennyiben az ESMA úgy határoz, hogy nem vet ki pénzbírságot vagy kényszerítő 

bírságot, döntéséről és annak indokairól tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 

Tanácsot, a Bizottságot és az érintett tagállam illetékes hatóságait.  

(4) Az 5j. és 5k. cikk szerint kiszabott pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok 

az abban a tagállamban érvényes polgári eljárásjogi szabályoknak megfelelően 

végrehajthatók, amelynek területén a pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő 

bírságot kiszabták.  

A határozatot végrehajtási záradékkal az egyes tagállamok kormányai által erre a 

célra kijelölt hatóság látja el – az ilyen határozatok hitelességének ellenőrzésén 

kívül minden alakiságot mellőzve. Erről az ESMA-t és az Európai Unió Bíróságát 

tájékoztatják. 
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Ha ezeknek az alaki követelményeknek az érintett fél kérelmére eleget tettek, a fél a 

nemzeti jognak megfelelően közvetlenül az illetékes szervtől kérheti a végrehajtást.  

A végrehajtást csak az Európai Unió Bíróságának határozata alapján lehet 

felfüggeszteni. A végrehajtási eljárás szabálytalanságára vonatkozó panaszok 

tekintetében azonban a tagállami igazságszolgáltatási szervek rendelkeznek 

joghatósággal.  

(5) A pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok összege az Európai Unió 

általános költségvetését illeti.  

5n. cikk 

Az Európai Unió Bírósága általi felülvizsgálat 

Az Európai Unió Bírósága korlátlan jogkörrel rendelkezik az olyan határozatok 

felülvizsgálatára, amelyekben az ESMA pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szabott ki. 

Az Európai Unió Bírósága törölheti, csökkentheti vagy emelheti a kiszabott pénzbírságot 

vagy kényszerítő bírságot.  

5o. cikk 

Törlés a nyilvántartásból 

(1) Az ESMA az 5q. cikk sérelme nélkül törli az értékpapírosítási adattárat a 

nyilvántartásból, amennyiben az értékpapírosítási adattár:  

a) kifejezetten lemond a nyilvántartásról, vagy a nyilvántartásból való törlésre 

vonatkozó határozatot megelőző hat hónapon belül nem nyújtott 

szolgáltatást;  

b) a nyilvántartásba vételt hamis nyilatkozatok adásával vagy egyéb 

szabálytalan módon érte el;  

c) már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek mellett nyilvántartásba 

vételére sor került.  

(2) Az ESMA-nak indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell a 15. cikkben említett 

érintett illetékes hatóságot az adott értékpapírosítási adattár nyilvántartásból való 

törlésére vonatkozó határozatáról.  

(3) Amennyiben annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az érintett 

értékpapírosítási adattár a szolgáltatásait nyújtja és a tevékenységét végzi, úgy véli, 

hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike teljesült, felkérheti az 

ESMA-t, hogy vizsgálja meg, teljesülnek-e az érintett értékpapírosítási adattárnak 

a nyilvántartásból való törlésére vonatkozó feltételek.  Amennyiben az ESMA úgy 

határoz, hogy az érintett kereskedési adattárat nem törli a nyilvántartásból, e 

határozatát teljes körűen meg kell indokolnia.  
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(4) A (3) fejezetben említett illetékes hatóság a 15. cikk szerint kinevezett illetékes 

hatóság.  

5p. cikk 

Felügyeleti díjak 

(1) Az ESMA ezzel a rendelettel és az e cikk (2) bekezdése alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban díjakat számít fel az 

értékpapírosítási adattáraknak. Ezek a díjak teljes mértékben fedezik az ESMA 

értékpapírosítási adattár nyilvántartásba vételével és felügyeletével kapcsolatban 

szükséges kiadásait.  

(2) Az értékpapírosítási adattárakra kiszabott díjak összege fedezi az ESMA 

nyilvántartásbavételi és felügyeleti tevékenységei során felmerült összes 

adminisztratív költséget, a díjak pedig arányosak az érintett értékpapírosítási 

adattár árbevételével.  

(3) A Bizottság a 22e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el e rendeletnek a díjtípusok és a díjköteles ügyek, a díjak összege és 

megfizetésük módja részletes meghatározása révén való kiegészítése/módosítása 

érdekében.  

5q. cikk 

Az ESMA felügyeleti intézkedései 

(1) Amennyiben a 5i. cikk (5) bekezdésével összhangban az ESMA megállapítja, hogy 

egy értékpapírosítási adattár elkövette az I. mellékletben felsorolt valamely 

jogsértést, az alábbi egy vagy több határozatot hozza:  

a) az értékpapírosítási adattár kötelezése a jogsértés megszüntetésére;  

b) pénzbírság kiszabása az 5j. cikk szerint;  

c) hirdetmény kiadása;  

.  

e) az e rendelettel ellentétes bármilyen gyakorlat ideiglenes beszüntetésének 

előírása;   

f) intézkedések meghozatala annak biztosítására, hogy az értékpapírosítási 

adattár továbbra is teljesítse e rendelet jogi követelményeit;  

g) értékpapírosítás új kezdeményezői, új szponzorok vagy különleges célú 

gazdasági egységek elfogadásának, illetve az értékpapírosítási adattár által 

kínált szolgáltatások bővítésének ideiglenes tiltása, amennyiben ezek 

veszélyeztetnék az adatok stabilitását vagy pontosságát;  
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h) természetes személyeknek az értékpapírosítási adattár irányító szerveiből való 

eltávolításának előírása; 

d) végső esetben az értékpapírosítási adattár törlése a nyilvántartásból. 

(2) Az (1) bekezdésben említett határozatok meghozatalakor az ESMA figyelembe veszi 

a jogsértés természetét és súlyosságát, amelyet a következő kritériumok alapján 

értékel:  

a) a jogsértés időtartama és gyakorisága;  

b) a jogsértés fényt derített-e súlyos vagy rendszerszintű hiányosságokra a 

vállalkozás eljárásaiban, irányítási rendszereiben vagy belső ellenőrzési 

mechanizmusaiban;  

c) a jogsértés okozott-e vagy elősegített-e pénzügyi bűncselekményt, illetve 

tulajdonítható-e egyéb módon ilyen bűncselekmény a jogsértésnek; 

d)  a jogsértést szándékosan vagy gondatlanságból követték-e el.  

(3) Az ESMA indokolatlan késedelem nélkül értesíti az érintett értékpapírosítási 

adattárat az (1) bekezdés alapján elfogadott határozatokról, és közli azokat a 

tagállamok 15. cikk szerint kijelölt illetékes hatóságaival és a Bizottsággal. A 

határozat elfogadásának időpontjától számított 10 munkanapon belül közzéteszi azt 

a honlapján.  

Az ESMA a határozatnak az első albekezdés szerinti nyilvánosságra hozatalakor 

arról is nyilvános tájékoztatást ad, hogy az érintett értékpapírosítási adattár 

jogosult a határozat ellen jogorvoslattal élni, valamint adott esetben közzéteszi a 

jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét, és ezzel egyidejűleg közli, hogy a 

jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya, valamint azt, hogy az ESMA fellebbviteli 

tanácsa az 1095/2010/EU rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével összhangban 

felfüggesztheti a vitatott határozat alkalmazását.  

5r. cikk  

Az újra-értékpapírosítás tilalma 

Az értékpapírosítások során használt mögöttes kitettségek közt nem lehetnek 

értékpapírosítások. 

3. fejezet 

Egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás 

6. cikk 

Az „egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás” („STS”) megjelölés használata 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység 

kizárólag abban az esetben használhatja értékpapírosítására az „STS”, illetve az „egyszerű, 
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átlátható és egységesített” megjelölést, vagy akkor használhat közvetve vagy közvetlenül 

ezekre utaló egyéb megjelölést, ha az értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. vagy 2. 

fejezetében meghatározott valamennyi követelménynek, ▌az ESMA megkapta a 14. cikk (1) 

bekezdése szerinti értesítést, és az adott értékpapírosítás szerepel a 14. cikk (4) bekezdésében 

említett listán. 

Az STS-nek minősülő értékpapírosításban részt vevő értékpapírosítást kezdeményező, 

szponzor és különleges célú gazdasági egység székhelye az Unióban van, kivéve, ha olyan 

harmadik országban van a székhelye, amelyre vonatkozóan a Bizottság a 22f. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el. 

1. SZAKASZ 

AZ STS-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

7. cikk 

Egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás 

(1) Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő értékpapírosítások az ABCP-programok és ABCP-ügyletek 

kivételével. 

(1a) A 2011. január 11. után és e rendelet hatálybalépésének napja előtt befektetőknek 

eladott értékpapírosításokat – az ABCP-programok és -ügyletek kivételével – STS-

nek tekintik attól az időponttól kezdve, hogy a 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítés tárgyát képezik, feltéve, hogy: 

a) a kibocsátáskor megfelelnek a 8. cikk (1)–(5) és (7)–(9) bekezdésében, 

valamint a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek; 

b) a 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítés időpontjától megfelelnek 

a 8. cikk (2) és (6) bekezdésében, a 9. cikk (2), (4)–(8) bekezdésében és a 10. 

cikk (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

(1b) Az ESMA az 1095/2010 rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatásokat és 

ajánlásokat fogad el a 8., 9. és 10. cikkben meghatározott követelmények 

összehangolt értelmezéséről és alkalmazásáról. 

8. cikk 

Az egyszerűségre vonatkozó követelmények 

(1) Az alapul szolgáló kitettségekhez a különleges célú gazdasági egység adásvétel vagy 

engedményezés útján jut hozzá, az eladóval vagy bármely harmadik féllel szemben – 

akár az eladó fizetésképtelensége esetén is – végrehajtható módon. Az alapul 

szolgáló kitettségek különleges célú gazdasági egységre történő átruházása az eladó 

fizetésképtelensége esetén nem képezheti szigorú visszakövetelési rendelkezések 

tárgyát. Ha az alapul szolgáló kitettségek átruházására engedményezés útján került 

sor, és az átruházás csak az ügylet lezárását követő szakaszban válik jogilag 
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ténylegesen teljesültté, e tényleges jogi teljesülést kiváltó tényezők körének ki kell 

terjednie legalább a következő eseményekre:  

a) az eladó hitelminőségének jelentős romlása;  

b) az eladó nemteljesítése vagy fizetésképtelensége; valamint 

c) az eladó szerződéses kötelezettségeinek jóvátétel nélküli megsértése. 

(2) Az eladó nyilatkozatokat és szavatosságokat nyújt arról, hogy az értékpapírosításba 

bevont alapul szolgáló kitettségek nem terheltek, és más olyan jellemzővel sem 

rendelkeznek, amely előreláthatóan hátrányosan érintené az adásvétel vagy az 

engedményezés végrehajthatóságát. 

(3) Az eladótól a különleges célú gazdasági egységre átruházott alapul szolgáló 

kitettségeknek olyan előre és egyértelműen meghatározott elismerhetőségi 

feltételeknek kell megfelelniük, amelyek nem teszik lehetővé e kitettségportfólió 

diszkrecionális alapon történő aktív kezelését. 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul szolgáló kitettségek halmazára támaszkodik, 

amelyek homogének. A halmazban lévő alapul szolgáló kitettségek homogénnek 

tekintendők, ha azonos eszköztípusba tartoznak, illetve ha az ezen eszközök 

pénzáramlását meghatározó szerződéses, hitelkockázati, előtörlesztési és egyéb 

jellemzőik kellően hasonlóak. A lakóingatlannal fedezett hitelalapok, a vállalati 

hitelalapok, az üzleti célú ingatlan-hitelalapok, a lízingek és azonos kategóriába 

tartozó hitelkeretek, az autólízing-hitelalapok és a gépjárműhitelek, valamint a 

magánszemélyeknek nyújtott személyi, családi vagy háztartási fogyasztási 

hitelkeretek egységes eszköztípusoknak tekintendők.  Az alapul szolgáló kitettségek 

szerződés alapján kötelező, végrehajtható kötelezettségek, amelyekért az adósok 

korlátlan felelősséggel tartoznak, és amelyek rendszeresen ismétlődő, bérlethez, 

tőkéhez, kamathoz kapcsolódó meghatározott kifizetésekkel – a részletfizetés 

összege változó lehet – vagy bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló eszközökből 

származó jövedelemre vonatkozó joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. Az alapul 

szolgáló kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU irányelvben meghatározott 

átruházható értékpapírok. 

(5) Az alapul szolgáló kitettségek nem lehetnek értékpapírosítások. 

(6) Az alapul szolgáló kitettségeket az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti 

hitelező szokásos üzletmenete keretében, olyan hitelezési feltételeknek megfelelően 

kezdeményezi, amelyek nem kevésbé szigorúak annál, mint amelyeket az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező a nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségek kezdeményezésekor alkalmaz, továbbá az alapul szolgáló 

kitettségeknek a gazdasági tartalom és a hitelezők tekintetében hasonlónak kell 

lenniük az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező szokásos 

üzletmenete keretében kezdeményezett, nem értékpapírosított kitettségekhez. A 

kockázatvállalási feltételek lényeges változásairól a potenciális befektetők kimerítő 

tájékoztatást kapnak. Azon értékpapírosítások esetében, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek lakóingatlan-hitelek, a hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan hitelt, 
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amelyet azon előfeltételezés mellett értékesítettek és nyújtottak, hogy a 

hitelkérelmező – vagy adott esetben a közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy a 

közölt információkat a hitelnyújtó nem feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése során be kell tartani a 2014/17/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 18. cikkének (1)–(4) bekezdésében, (5) bekezdésének a) 

pontjában és (6) bekezdésében, valamint a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8. cikkében foglalt követelményeket vagy harmadik országok egyenértékű 

követelményeit. Az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező 

tapasztalattal rendelkezik az értékpapírosított kitettségekhez hasonló jellegű 

kitettségek kezdeményezése terén. 

(7) A különleges célú gazdasági egységre indokolatlan késedelem nélkül átruházott 

alapul szolgáló kitettségek a kiválasztáskor nem tartalmazhatnak az 575/2013/EU 

rendelet 178. cikke értelmében vett nemteljesítő kitettségeket vagy kedvezőtlen 

hiteltörténetű olyan adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségeket, 

aki/amely a hitelmegállapodás aláírásakor az értékpapírosítás kezdeményezője vagy 

az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint: 

a) az értékpapírosítás kezdeményezését megelőző három éven belül 

fizetésképtelenséget jelentett, megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi kártérítést ítélt meg a törlesztés 

elmaradása miatt; 

b) szerepel a kedvezőtlen hitelfelvevői múlttal rendelkező személyek hivatalos 

nyilvántartásában; 

c) olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati minősítéssel rendelkezik, amely az 

érintett joghatóság területén az ilyen típusú hitelek átlagos kötelezettjével 

történő összehasonlításból kiindulva lényeges kockázatot jelez arra 

vonatkozóan, hogy a szerződéses megállapodásban szereplő törlesztés elmarad. 

(8) Az adósok vagy a garanciavállalók a kitettségek átruházásakor már legalább egy 

alkalommal törlesztettek, kivéve az egy összegben törlesztendő kitettségekből  ▌ 

képzett vagy az egy évnél rövidebb lejáratú rulírozó értékpapírosításokat, nem 

kizárólagos jelleggel ideértve a rulírozó hitelek havi részletfizetését. 

(9) Az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai törlesztésének szerkezetét úgy kell 

kialakítani, hogy az ne elsősorban az alapul szolgáló kitettségeket biztosító 

eszközök értékesítésétől függjön. Az olyan eszközökkel biztosított alapul szolgáló 

kitettségek, amelyek értékét az alapul szolgáló kitettségeket biztosító eszközök 

eladójának vagy harmadik fél visszavásárlási kötelezettsége garantálja vagy teljes 

mértékben csökkenti, nem függnek az alapul szolgáló kitettségeket biztosító 

eszközök értékesítésétől. Ez azonban nem lehet akadálya ezen eszközök későbbi 

továbbgörgetésének, illetve refinanszírozásának. 

(9a) Arbitrázs szintetikus értékpapírosítások, amelyek esetében az eszközöket nem 

valódi átruházással járó értékpapírosítással ruházták át egy értékpapírosítási 

különleges célú gazdasági egységre (SSPE), illetve az értékpapírosítást 
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kezdeményező mérlegében sem szerepelnek – ahogyan ez a mérleg szintetikus 

értékpapírosításokkal történik – nem képezik STS-értékpapírosítás részét és nem 

minősülnek STS-értékpapírosításnak. 

(9b) Az ESMA szoros együttműködésben az EBH-val és az EIOPA-val szabályozási 

standardtervezeteket dolgoz ki a következők részletes meghatározására: 

a) az e cikk (4) bekezdésében említett, alapul szolgáló kitettségek jellemzői, 

illetve hogy mik a kritériumok annak meghatározására, hogy ezek a 

jellemzők kellően hasonlóak; valamint  

b) az e cikk (4) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése alkalmazásában egyetlen 

eszköztípusnak tekintett egyéb eszköztípusok.  

Az ESMA ...-ig [e rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónap] 

benyújtja a Bizottsághoz ezeket a szabályozástechnikai standardtervezeteket.  

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására. 

9. cikk 

Az egységesítésre vonatkozó követelmények 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti hitelező betartja az e 

rendelet 4. cikke szerinti kockázatmegtartási követelményt. 

(2) Az értékpapírosításból eredő kamatláb- és devizakockázatot mérsékelni kell, és az 

ennek érdekében hozott intézkedésekről tájékoztatást kell adni. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek származtatott szerződések, kivéve a deviza- és 

kamatlábkockázat-fedezeti ügyleteket. Ezeket a származtatott szerződéseket a 

szokásos nemzetközi pénzügyi standardoknak megfelelően kell megkötni és 

dokumentálni. 

(3) Az értékpapírosított eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó, referenciaráta 

alapján történő kamatfizetéseket általánosan használt piaci kamatlábak alapján 

határozzák meg; azok nem alapulhatnak ▌képleteken vagy származtatott 

szerződéseken. 

(4) Ha az értékpapírosítás rulírozás lehetősége nélkül jött létre vagy a rulírozási időszak 

véget ért, és amennyiben fizetési felszólítás vagy azonnali lejáratról szóló értesítés 

kézbesítésére került sor, a különleges célú gazdasági egységnél nem ragadhat benn 

lényeges összegű pénzeszköz, és az alapul szolgáló kitettségekből származó 

tőkebevételeket az értékpapírosítási pozíciók egymást követő, az értékpapírosítási 

pozíciók elsőbbségi rangsora szerinti törlesztésével átadják a befektetőknek. Az 

értékpapírosítási pozíciók visszafizetésének sorrendje az elsőbbségi rangsorhoz 

képest nem fordítható meg, az elsőbbségi rangsortól eltérő kifizetési sorrendet 

alkalmazó ügyletek esetében pedig teljesítményhez kötött kiváltó eseményeket 

(triggereket) kell beépíteni az ügyletbe, melyek körébe legalább az alapul szolgáló 



 

RR\1113061HU.docx 49/87 PE583.961v02-00 

 HU 

kitettségek hitelminőségének egy előre meghatározott küszöböt elérő romlása 

beletartozik. Nem írható elő az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő 

automatikus likvidálása. 

(5) Ha az értékpapírosítás rulírozás lehetőségével jött létre, az ügyleti dokumentáció 

kiterjed a lejárat előtti visszafizetést vagy a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó 

megfelelő eseményekre, amelyek magukban foglalják legalább a következőket: 

a) az alapul szolgáló kitettségek hitelminőségének egy előre meghatározott 

küszöböt elérő vagy annál súlyosabb romlása; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező vagy az állománykezelő tekintetében 

bekövetkezett, fizetésképtelenséghez kapcsolódó esemény; 

c) a különleges célú gazdasági egység tulajdonában lévő alapul szolgáló 

kitettségek értéke egy előre meghatározott küszöb alá csökken (lejárat előtti 

visszafizetést kiváltó esemény); 

d) nem sikerül elegendő új, az előre meghatározott hitelminőséget elérő alapul 

szolgáló kitettséget létrehozni (a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó 

esemény). 

(6) Az ügyleti dokumentációban egyértelműen meg kell határozni: 

a) az alapul szolgáló kitettségek kezelésében tapasztalatokkal rendelkező 

állománykezelő és annak irányító testülete, valamint adott esetben a 

vagyonkezelő és egyéb kiegészítő szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét; 

b) azokat az eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy az 

állománykezelő nemteljesítése vagy fizetésképtelensége ne eredményezze az 

állománykezelés megszűnését, például az állománykezelési szerződésben 

foglalt lecserélési rendelkezést, amely nemteljesítés vagy fizetésképtelenség 

esetén lehetővé teszi az állománykezelő lecserélését; 

c) a származtatott ügyleti partnerek, a likviditásnyújtók és a számlavezető bankok 

nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy adott esetben egyéb meghatározott 

esemény bekövetkezése esetén az e felek lecserélését biztosító rendelkezéseket. 

A szabályzatokat, eljárásokat és kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket pedig ténylegesen működtetni kell. 

(7) Az ügyleti dokumentáció egyértelmű és konzisztens megfogalmazásban tartalmazza 

a késedelmes teljesítésekre vagy nemteljesítésekre, az adósságátütemezésre, az 

adósságelengedésre, a követelések átstrukturálására, a törlesztések szüneteltetésére, a 

veszteségekre, a leírásokra, a nemteljesítő kitettségek megtérülésére és az eszközök 

teljesítményét más módon javító eseményekre vonatkozó fogalommeghatározásokat, 

korrekciós és egyéb intézkedéseket. A dokumentáció egyértelműen meghatározza a 

kifizetési sorrendet, a kiváltó eseményeket (triggerek), a kiváltó események 

bekövetkezését követően a kifizetési sorrendben előálló változásokat, valamint az 
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ilyen eseményekről szóló tájékoztatásra vonatkozó kötelezettséget. Az említett 

feltételeket és folyamatokat érintő változások akkor hajthatók végre, ha azok nem 

fogják nagymértékben hátrányosan befolyásolni az értékpapírosítási pozíciók 

visszafizetését. A kifizetési sorrendet érintő változásokról azok bekövetkeztekor kell 

tájékoztatást nyújtani. 

(8) Az ügyleti dokumentáció tartalmazza a befektetők különböző osztályai közötti 

konfliktusok megfelelő időben történő kezelését elősegítő egyértelmű 

rendelkezéseket, egyértelműen meghatározza és elosztja az értékpapír-tulajdonosok 

között a szavazati jogokat, és egyértelműen azonosítja a befektetők felé fiduciáris 

kötelezettségeket teljesítő vagyonkezelői és más szervezetek felelősségi körét. 

10. cikk 

Az átláthatóságra vonatkozó követelmények 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor ▌a befektetők számára a 

befektetést megelőzően hozzáférést biztosít az értékpapírosított kitettségekhez 

lényegesen hasonló kitettségek statikus és dinamikus múltbeli nemteljesítési és 

veszteségadataihoz, például a késedelmes teljesítésekre és a nemteljesítésekre 

vonatkozó adatokhoz. Az adatsoroknak lakossági kitettségek esetében legalább öt 

évre, egyéb kitettségek esetében legalább hét évre kell kiterjedniük. A befektetőket a 

hasonlóság feltételezésének alapjáról is tájékoztatni kell. 

(2) Az értékpapírosításból származó értékpapírok kibocsátását megelőzően megfelelő és 

független fél által elvégzett külső ellenőrzésnek kell alávetni egy, az alapul szolgáló 

kitettségekből vett mintát, mely ellenőrzés során egyebek mellett igazolni kell, hogy 

az alapul szolgáló kitettségek tekintetében közölt adatok 95 %-os konfidenciaszinten 

pontosak. 

(3) Az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor mind az értékpapírosítás árazása 

előtt, mind folyamatos jelleggel biztosítja, hogy a befektetők hozzáférjenek az 

egyértelműen dokumentált pénzáramlási modellhez, amely pontosan bemutatja az 

alapul szolgáló kitettségek, valamint az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor, a befektetők további harmadik felek és a különleges célú gazdasági 

egység között áramló kifizetések vonatkozásában fennálló szerződéses viszonyt. 

(3a) Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor információkat tesz közzé a 

befektetők számára az értékpapírosítás hosszú távú, fenntartható jellegéről és 

környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat használ annak leírásához, hogy 

az értékpapírosítás milyen módon járult hozzá reálgazdasági befektetésekhez, és 

hogy az eredeti hitelező miként használta fel az így felszabadult tőkét. 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor  ▌együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való megfelelésért, és annak biztosításáért, hogy az árazást 

megelőzően a potenciális befektetők rendelkezésére bocsássák az 5. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor is felel annak biztosításáért, hogy az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy kezdeti formában rendelkezésre bocsássák az 5. 
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cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában említett információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének értelmében megengedett. Továbbá, az 

értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor  ▌felel annak biztosításáért, hogy az 

ügylet lezárása után legkésőbb 15 nappal a befektetők rendelkezésére bocsássák a 

végleges dokumentációt. 

2. SZAKASZ 

AZ ABCP-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

11. cikk 

Egyszerű, átlátható és egységesített ABCP-értékpapírosítás 

Valamely ABCP-ügylet akkor minősül „STS” értékpapírosításnak, ha megfelel a 12. cikkben 

meghatározott ügyleti szintű követelményeknek. Valamely ABCP-program akkor minősül 

„STS” értékpapírosításnak, ha megfelel a 13. cikkben meghatározott követelményeknek. 

12. cikk 

Ügyleti szintű követelmények 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó ügylet akkor tekinthető STS-értékpapírosításnak, ha 

megfelel az e cikkben meghatározott követelményeknek. E szakasz alkalmazásában 

az eladó a 8. cikk (7) bekezdése szerinti „értékpapírosítást kezdeményező” és 

„eredeti hitelező”. 

(1a) Az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai számára teljesített visszafizetések nem 

függhetnek az alapul szolgáló kitettségek biztosítékául szolgáló eszközök 

értékesítésétől. Ez a követelmény nem alkalmazható azon eszközökre, amelyek 

értékét az eladó vagy másik harmadik fél tényleges kötelezettségvállalása 

garantálja vagy teljes mértékben mérsékli az eszköz visszavásárlása vagy 

újrafinanszírozása útján, biztosítva ezáltal az alapul szolgáló kitettség rögzített 

összegét, továbbá nem lehet akadálya ezen eszközök későbbi továbbgörgetésének, 

illetve újrafinanszírozásának. 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodnak, amelyek eszköztípus tekintetében homogének, hátralévő súlyozott 

átlagos futamidejük legfeljebb egy év, és egyikük hátralévő futamideje sem haladja 

meg a három évet, kivéve a gépjárműhiteleket, valamint gépjármű- és eszközlízing 

ügyleteket, amelyeknek hátralévő súlyozott átlagos futamidejük legfeljebb négy és 

fél év, és egyetlen alapul szolgáló kitettség hátralévő futamideje sem haladja meg a 

hat évet. Az alapul szolgáló kitettségek nem tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU rendelet 129. 

cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, teljes mértékben garantált, 

lakóingatlannal fedezett hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek szerződés 

alapján kötelező, végrehajtható kötelezettségeknek kell lenniük, amelyekért az 

adósok korlátlan felelősséggel tartoznak, és amelyek bérlethez, tőkéhez, kamathoz 

kapcsolódó meghatározott kifizetésekkel vagy bármely más, ilyen kifizetéseket 
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indokoló eszközökből származó jövedelemre vonatkozó joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható értékpapírok. 

(3) Az értékpapírosítási ügyletben szereplő eszközökhöz és kötelezettségekhez 

kapcsolódó, referenciaráta alapján történő kamatfizetéseket általánosan használt piaci 

kamatlábak alapján határozzák meg; azok nem alapulhatnak bonyolult képleteken 

vagy származtatott szerződéseken. 

(4) Az eladó nemteljesítése vagy azonnali lejáratról szóló értesítés kézbesítése esetén a 

különleges célú gazdasági egységnél nem ragadhat benn lényeges összegű 

pénzeszköz, és az alapul szolgáló kitettségekből származó tőkebevételeket az 

értékpapírosítási pozíciók egymást követő, az értékpapírosítási pozíciók elsőbbségi 

rangsora szerinti kifizetésével átadják az értékpapírosítási pozíciót birtokló 

befektetőknek. Nem írható elő az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő 

automatikus likvidálása. 

(5) Az alapul szolgáló kitettségeket az eladó szokásos üzletmenete keretében, olyan 

kockázatvállalási feltételeknek megfelelően kezdeményezi, amelyek nem kevésbé 

szigorúak annál, mint amelyeket az eladó a nem értékpapírosítandó hasonló 

kitettségek kezdeményezésekor alkalmaz. A kockázatvállalási feltételek lényeges 

változásairól a potenciális befektetők kimerítő tájékoztatást kapnak. Azon 

értékpapírosítások esetében, ahol az alapul szolgáló kitettségek lakóingatlan-hitelek, 

a hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan hitelt, amelyet azon előfeltételezés mellett 

értékesítettek és nyújtottak, hogy a hitelkérelmező – vagy adott esetben a közvetítő – 

tájékoztatást kapott arról, hogy a közölt információkat a hitelnyújtó nem feltétlenül 

ellenőrzi. Az eladó tapasztalattal rendelkezik az értékpapírosított kitettségekhez 

hasonló jellegű kitettségek kezdeményezése terén. 

(6) Az ügyleti dokumentáció kiterjed a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó 

eseményekre, amelyek magukban foglalják legalább a következőket: 

a) az alapul szolgáló kitettségek hitelminőségének egy előre meghatározott 

küszöböt elérő vagy annál súlyosabb romlása; 

b) az eladó vagy az állománykezelő tekintetében bekövetkezett, 

fizetésképtelenséghez kapcsolódó esemény; 

c) nem sikerül elegendő új, az előre meghatározott hitelminőséget elérő alapul 

szolgáló kitettséget létrehozni. 

(7) Az ügyleti dokumentációban egyértelműen meg kell határozni: 

a) a szponzor, az alapul szolgáló kitettségek kezelésében tapasztalatokkal 

rendelkező állománykezelő és annak irányító testülete, valamint adott esetben a 

vagyonkezelő és egyéb kiegészítő szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét; 
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b) azokat az eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy az 

állománykezelő nemteljesítése vagy fizetésképtelensége ne eredményezze az 

állománykezelés megszűnését; 

c) a származtatott ügyleti partnerek és a számlavezető bankok nemteljesítése, 

fizetésképtelensége vagy adott esetben egyéb meghatározott esemény 

bekövetkezése esetén az e felek lecserélését biztosító rendelkezéseket. 

▌ 

A szabályzatokat, eljárásokat és kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket pedig ténylegesen működtetni kell. 

12a. cikk 

Az ABCP-programok szponzorának szerepe 

(1) Az ABCP-program szponzora a 2013/36/EU irányelv értelmében felügyelt hitelintézet 

vagy szabályozott alap- vagy vagyonkezelő lehet. 

(2) Az ABCP-program szponzorának likviditási hitelkeretet kell biztosítania és az ABCP-

program szintjén támogatnia kell minden értékpapírosítási pozíciót, és ehhez fedeznie 

kell az értékpapírosított kitettségek minden likviditási és hitelkockázatát, továbbá 

valamennyi lényeges felhígulási kockázatát, illetve fedeznie kell minden egyéb 

tranzakciós költséget és programszintű költséget. A szponzornak közölnie kell a 

befektetőkkel az ügyleti szinten nyújtott támogatások, köztük a rendelkezésre 

bocsátott likviditási hitelkeretek leírását. 

(3) Mielőtt egy STS ABCP-program szponzorává válhatna, a hitelintézetnek stresszteszt 

során kell bizonyítania a felügyeleti szerve előtt, hogy a (2) bekezdés szerinti szerepe 

nem veszélyezteti pénzügyi stabilitását, még az olyan szélsőséges piaci stresszhelyzet 

esetén sem, amikor a rövid távú finanszírozási piac az összes olyan ABCP-

programnak megüresedik, amely számára ilyen szerepet tölt be. E célból a szponzor 

rendszeresen konkrét információval szolgál felügyeleti szervének a halmozott 

likviditási kockázattal kapcsolatos kötelezettségeiről, és arról, hogy a likviditási 

tartalékai miként teszik lehetővé e kötelezettségek ellátását. 

(4) Mielőtt valamely ABCP-ügylettel kapcsolatban kitettséget vállal, az ABCP-program 

szponzorának meg kell bizonyosodnia arról, hogy az eladó minden esetben 

megbízható és pontosan meghatározott kritériumok, valamint a hitelek 

jóváhagyására, módosítására, megújítására és finanszírozására vonatkozó 

egyértelműen meghatározott eljárások alapján nyújt hitelt, továbbá rendelkezik az e 

kritériumok és eljárások alkalmazásához szükséges hatékony rendszerekkel. A 

szponzornak e rendelet 3. cikke szerinti saját előzetes vizsgálatot kell végeznie, 

amelynek során ellenőriznie kell, hogy az eladó hitelezési normái, adósságszolgálati 

képessége és beszedési eljárásai megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 259. cikke (3) 

bekezdésének i)–m) pontjában meghatározott feltételeknek vagy harmadik országok 

ezekkel egyenértékű követelményeinek. A szabályzatokat, eljárásokat és 

kockázatkezelési kontrollintézkedéseket megfelelően dokumentálni, a rendszereket 

pedig ténylegesen működtetni kell. 
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(5) Az eredeti hitelező vagy kibocsátó az ügylet szintjén, vagy a szponzornak az ABCP-

program szintjén teljesítenie kell a 4. cikk szerinti kockázatmegtartási 

követelményeket. 

(6) Az 5. cikk az ABCP-programokra is alkalmazandó. Az ABCP-program szponzora 

felelősséggel tartozik az 5. cikknek való megfelelésért, és ennek érdekében: 

a) a befektetők rendelkezésére kell bocsátania az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában előírt valamennyi összevont információt, amelyeket negyedévente 

aktualizálni kell; továbbá 

b) rendelkezésre kell bocsátania az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b)–e) 

pontjában előírt információkat. 

(7) Amennyiben a szponzor nem újítja meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos 

finanszírozási kötelezettségvállalást a hitelkeret lejáratát megelőzően, a likviditási 

hitelkeret lehívásra kerül és a lejáró értékpapírokat vissza kell fizetni. 

13. cikk 

Programszintű követelmények 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó minden ügyletnek teljesítenie kell a 12. cikkben 

▌megállapított követelményeket. A 12. cikk (2) bekezdése kivételével, azon egyedi 

ügyletek esetében, amelyek az ABCP-program alapul szolgáló kitettségei aggregált 

összegének legfeljebb 5%-át teszik ki, előfordulhat, hogy a program STS-

státuszának befolyásolása nélkül átmenetileg nem felelnek meg a 12. cikknek. 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

be kell tartania a 4. cikk ▌szerinti kockázatmegtartási követelményt.  

(3) A ▌hitelminőség-javítás nem hozhatja létre az ügyletrészsorozatok egy második 

rétegét a program szintjén. 

(4) Az ABCP-program szponzora kizárólag a 2013/36/EU irányelv értelmében felügyelt 

hitelintézet lehet. A szponzor likviditási hitelkeretet biztosít, az ABCP-programban 

ügyleti szinten támogat minden értékpapírosítási pozíciót, és fedezi az 

értékpapírosított kitettségek minden likviditási és hitelkockázatát, továbbá 

valamennyi lényeges felhígulási kockázatát, illetve fedez bármely egyéb tranzakciós 

költséget és programszintű költséget. 

(5) Nem tekinthetők STS-nek az ABCP-program keretében kibocsátott 

értékpapírosítások, amelyek visszahívási opciókat, meghosszabbításra vonatkozó 

rendelkezéseket vagy az értékpapírosítás kezdeményezője, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység saját mérlegelési jogkörébe tartozó, az 

értékpapírok végső lejáratát befolyásoló egyéb rendelkezéseket tartalmaznak. 

(6) Az ABCP-programból eredő kamatláb- és devizakockázatot mérsékelni kell, és az 

ennek érdekében hozott intézkedésekről tájékoztatást kell adni. Származtatott 

szerződések programszinten csak kizárólag a deviza- és kamatlábkockázat fedezésére 
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alkalmazhatók. Ezeket a származtatott szerződéseket a szokásos nemzetközi 

pénzügyi standardoknak megfelelően kell dokumentálni. 

(7) A programdokumentációban egyértelműen meg kell határozni: 

a) a vagyonkezelő és a befektetővel fiduciáris viszonyban álló esetleges egyéb 

felek kötelezettségeit; 

▌ c) a hitelkockázat-vállalásban tapasztalatokkal rendelkező szponzor és annak 

irányító testülete, valamint adott esetben a vagyonkezelő és egyéb kiegészítő 

szolgáltatásnyújtó szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét; 

▌ e) a programszintű származtatott ügyleti partnerek és számlavezető bank 

nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy adott esetben egyéb meghatározott 

esemény bekövetkezése esetén az e felek lecserélését biztosító rendelkezéseket, 

amennyiben a likviditási hitelkeret ilyen eseményeket nem fed le; 

f) hogy a szponzor nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy egyéb meghatározott 

esemény bekövetkezése esetén korrekciós intézkedéseket kell hozni a 

finanszírozási kötelezettségvállalás biztosítékkal történő fedezésére vagy a 

likviditási hitelkeretet biztosító fél lecserélésére. Amennyiben a likviditási 

hitelkeretet biztosító fél nem újítja meg a finanszírozási kötelezettségvállalást 

annak lejáratát követő 30 napon belül, a lejáró értékpapírokat vissza kell 

fizetni, és új kitettségek nem vásárolhatók addig, amíg tart a fennálló alapul 

szolgáló kitettségek törlesztése. 

A szabályzatokat, eljárásokat és kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket pedig ténylegesen működtetni kell. 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor egyetemleges felelősséget vállal az 

e rendelet 5. cikkében foglaltaknak való, ABCP-program szintű megfelelésért, és 

biztosítja, hogy az árazást megelőzően a potenciális befektetők rendelkezésére 

bocsássák az alábbi információkat.  

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt valamennyi összevont 

információ; 

b) az 5. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában előírt információk. 

(8a) A tájékoztató vagy, ha nem állítottak ki tájékoztatót, akkor a programmal 

kapcsolatos dokumentum tartalmazza, hogy teljesültek-e, és ha igen, akkor miként 

teljesültek a 11–13. cikkekben említett STS-kritériumok. 

14. cikk 

STS-értesítés és előzetes vizsgálat 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor ▌az e cikk (5) bekezdésében 

említett formanyomtatvány használatával együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–10. 
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cikkében vagy 11–13. cikkében megállapított követelményeknek. Amennyiben egy 

ABCP-programnak több kezdeményezője van, minden egyes kezdeményező 

kizárólag a 12. cikkben a saját ügyelete vonatkozásában megállapított 

követelményeket illetően értesíti az ESMA-t. Az STS-értesítést az ESMA a (4) 

bekezdésnek megfelelően közzéteszi hivatalos honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú 

gazdasági egység maguk közül kijelölik azt az egy szervezetet, amely a 

befektetőkkel és illetékes hatóságokkal való kapcsolattartásban az első 

kapcsolattartási pontként működik. Ha az értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor egymás között nem állapodott meg arról, hogy melyik jogalany tesz eleget 

az e cikkben meghatározott követelményeknek, az értékpapírosítást kezdeményező 

teljesíti ezeket a követelményeket. 

(1a) Az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység igénybe veheti harmadik fél szolgáltatását annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-kritériumoknak. Harmadik fél igénybevétele 

azonban nem érinti az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység e rendelet szerinti jogi kötelezettségeinek 

tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségét. 

Amennyiben az értékpapírosítás kezdeményezője, a szponzor és a különleges célú 

gazdasági egység harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe annak megállapítása 

céljából, hogy az adott értékpapírosítás megfelel-e a 7–10. vagy a 11–13. cikkben 

foglalt feltételeknek, az STS-értesítésnek nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy 

az STS kritériumoknak való megfelelést a harmadik fél igazolta. A nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell emellett a harmadik fél nevét és székhelyét. 

(2) Amennyiben az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező nem az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás, az e cikk (1) 

bekezdése szerinti értesítéshez csatolni kell a következőket: 

a) az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező megerősítő 

nyilatkozatát, miszerint megbízható és pontosan meghatározott feltételek, 

valamint a hitelek jóváhagyására, módosítására, megújítására és 

finanszírozására vonatkozó egyértelműen meghatározott eljárások alapján nyújt 

hiteleket, továbbá rendelkezik az ilyen eljárások alkalmazását ténylegesen 

biztosító rendszerekkel; 

b) nyilatkozatot arról, hogy az a) pontban említett elemeket a felügyelet ellenőrzi-

e. 

(3) Amennyiben valamely értékpapírosítás a továbbiakban már nem felel meg a ▌7–10. 

cikkben vagy a 11–13. cikkben meghatározott követelményeknek, az 

értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység 

erről haladéktalanul értesíti az ESMA-t és illetékes hatóságát. 
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(4) Az ESMA a honlapja megfelelő részén haladéktalanul jegyzéket tesz közzé 

mindazon értékpapírosításokról, amelyek tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység jelezte, hogy az 

megfelel a 7–10. cikkben vagy 11–13. cikkben meghatározott követelményeknek. 

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, vagy az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban már nem tekintendő STS-

értékpapírosításnak, az ESMA ennek megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg, vagy korrekciós intézkedéseket rendelt el, erről 

késedelem nélkül értesíti az ESMA-t. Az ESMA haladéktalanul jelzi a jegyzékben, 

hogy az illetékes hatóság közigazgatási szankciókat állapított meg, vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el az érintett értékpapírosítással kapcsolatban. 

(5) Az ESMA szoros együttműködésben az EBH-val és az EIOPA-val 

szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az (1) bekezdés szerinti 

értesítési kötelezettség tartalmáról, és megállapítja az annak teljesítéséhez 

használandó formanyomtatványokat. 

Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül] benyújtja a Bizottságnak.  

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására. 

 

4. fejezet 

Felügyelet  

15. cikk 

Az illetékes hatóságok kijelölése 

(1) Az e rendelet 3. cikkében meghatározott kötelezettségeknek való megfelelést a 

következő illetékes hatóságok biztosítják a vonatkozó jogi aktusok által rájuk 

ruházott hatásköröknek megfelelően: 

a) a biztosítók és viszontbiztosítók esetében a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 

10. pontja alapján kijelölt illetékes hatóság; 

b) az alternatívbefektetésialap-kezelők esetében a 2011/61/EU irányelv 44. cikke 

alapján kijelölt felelős illetékes hatóság; 

c) az ÁÉKBV-k és az ÁÉKBV-alapkezelő társaságok esetében a 2009/65/EK 

irányelv 97. cikke alapján kijelölt illetékes hatóság; 
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d) a foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltató intézmények esetében a 2003/41/EK 

irányelv 6. cikkének g) pontja alapján kijelölt illetékes hatóság; 

e) a hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások esetében a 2013/36/EU irányelv 

4. cikke alapján kijelölt illetékes hatóság, beleértve az EKB-t az 1024/2013/EU 

tanácsi rendelet alapján. 

(2) A szponzorok felügyeletéért a 2013/36/EU irányelv 4. cikke alapján felelős illetékes 

hatóságok, beleértve az EKB-t az 1024/2013/EU tanácsi rendelet alapján, biztosítják, 

hogy a szponzorok teljesítsék az e rendelet 4–14. cikkében meghatározott 

kötelezettségeket. 

(3) Amennyiben az értékpapírosítást kezdeményezők, eredeti hitelezők és különleges 

célú gazdasági egységek a 2013/36/EU irányelv, az 1024/2013/EU rendelet, a 

2009/138/EK irányelv, a 2003/41/EK irányelv, a 2011/61/EU irányelv vagy a 

2009/65/EK irányelv értelmében felügyelt szervezetek, úgy az e rendelet 4–5. 

cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítését az említett jogi aktusoknak 

megfelelően kijelölt illetékes hatóságok biztosítják, beleértve az EKB-t az 

1024/2013/EU tanácsi rendelet alapján. 

(4) A (3) bekezdésben említett uniós jogi aktusok hatálya alá nem tartozó szervezetek 

esetében a tagállamok kijelölnek egy vagy több illetékes hatóságot az e rendelet 4–5. 

cikkének való megfelelés biztosítása céljából. A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot, az ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t, valamint a többi tagállam illetékes 

hatóságait az illetékes hatóságok e bekezdés szerinti kijelöléséről. Ez a kötelezettség 

nem alkalmazandó az eszközfedezet melletti értékpapír-kibocsátási program vagy 

más értékpapírosítási ügylet vagy konstrukció keretében kitettségeket értékesítő 

nem pénzügyi vállalatokra. 

(4a) Az ESMA az értékpapírpiacok felügyeletéért felelős illetékes nemzeti hatóságokkal 

együtt felügyeli és biztosítja a 6–14. cikkben foglalt kötelezettségeknek való 

megfelelést. 

 

(5) Az ESMA a weboldalán közzéteszi és naprakészen tartja az ebben a cikkben említett 

illetékes hatóságok jegyzékét. 

16. cikk 

Az illetékes hatóságok hatáskörei 

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 15. cikk (2)–(4a) bekezdésének megfelelően 

kijelölt illetékes hatóság rendelkezzen az e rendelet szerinti feladatainak 

teljesítéséhez szükséges felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási hatáskörökkel. 

(2) A 15. cikk (2)–(4a) bekezdésével összhangban kijelölt illetékes hatóság rendszeresen 

felülvizsgálja az értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok, különleges célú 

gazdasági egységek és eredeti hitelezők által az e rendeletnek való megfelelés 

céljából végrehajtott szabályzatokat, folyamatokat és mechanizmusokat. 
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(2a) Az illetékes hatóság többek között rendszeres helyi ellenőrzések révén figyelemmel 

kíséri különösen azon új értékpapírosítási kibocsátásokat, amelyekkel 

kapcsolatban a piac kevés tapasztalattal rendelkezik, annak érdekében, hogy a 17. 

cikk (1) bekezdésében említett jogsértéseket felderítse és kimutassa azon 

sajátosságokat, amelyekre e rendelet rendelkezéseinek kijátszásán kívül nincs más 

kézzelfogható magyarázat. 

(3) Az illetékes hatóságok megkövetelik, hogy az értékpapírosítási ügyletekből eredő 

kockázatokat, köztük hírnévkockázatokat az értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok, különleges célú gazdasági egységek és eredeti hitelezők megfelelő 

szabályzatok és eljárások segítségével értékeljék és kezeljék. 

(3a) Az illetékes hatóság az értékpapírosítási piacon végzett prudenciális felügyelete 

részeként szükség szerint nyomon követi, hogy az értékpapírosítási piacon való 

részvétel milyen egyedi hatásokat gyakorol annak a pénzügyi intézménynek a 

stabilitására, amely eredeti hitelezőként, értékpapírosítást kezdeményezőként, 

szponzorként vagy befektetőként működik, figyelembe véve az alábbiakat, a 

szigorúbb ágazati szabályozás sérelme nélkül: 

a) a tőkepufferek mérete az értékpapírosítási piac prociklikusságának enyhítése 

érdekében; 

b) a likviditási pufferek mérete az ABCP-programok hitelintézetek általi 

támogatása esetleges koncentrációjának ellensúlyozása érdekében; 

c) a befektetőket a finanszírozásuk és beruházásaik közötti lejárati eltérés 

következtében érintő likviditási kockázatok. 

 Amennyiben az illetékes hatóság egy pénzintézet vagy az egész pénzügyi rendszer 

pénzügyi stabilitásának kockázatát állapítja meg, függetlenül a 21. cikk szerinti 

kötelezettségeitől intézkedéseket hoz a kockázatok enyhítésére, jelentésben számol 

be a megállapításairól az 575/2013/EU rendelet értelmében a makroprudenciális 

eszközökért felelős kinevezett illetékes hatóságnak és az Európai 

Rendszerkockázati Testületnek, és erről tájékoztatja a Bizottságot és az Európai 

Parlamentet. 

(3b) Az illetékes hatóság az ESMA-val együtt nyomon követi az e rendelet 4. cikkének 

(1a) bekezdése szerinti kötelezettségek minden lehetséges kijátszását, amikor az 

értékpapírosításokat kifejezetten úgy strukturálják vagy értékesítik, hogy azok e 

követelmények hatályán kívül essenek. Az illetékes hatóság ellenőriz és jelentést 

tesz az ESMA-nak, az ESMA értékeli az illetékes hatóság által kapott 

információkat és jelentést tesz a Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak az 

ezzel összefüggésben a piaci gyakorlatokat tekintve észlelt esetleges kritikus 

fejleményekről. 

16 a. cikk 

Az értékpapírosítási piac makroprudenciális felügyelete 
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(1) Saját feladatai korlátain belül az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) felel 

az Európai Unió értékpapírosítási piacának makroprudenciális felügyeletéért, az 

EBH pedig a mikroprudenciális felügyeletért, figyelembe véve a piaci szegmensek 

és az eszközosztályok sajátosságait.  

(2) Az értékpapírosítási piacról szóló, a 29. cikkben említett kétévenkénti jelentés 

kiadását követően, továbbá a piaci körülmények változásainak tükrözése, 

eszközbuborékok különböző piaci szegmensekben vagy eszközosztályokban való 

kialakulásának megelőzése, valamint az uniós értékpapírosítási piac egyes részei 

válság idején való bezáródásának elkerülése érdekében az EBH az ERKT-val 

szoros együttműködésben szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki e 

jelentés közzétételét követően hat hónapon belül, azt követően pedig kétévente 

felülvizsgálja azokat az alábbiak meghatározása céljából: 

a) a 4. cikk (1) bekezdésében említett kockázatmegtartási arány az 5% és 20% 

közötti maximális tartományban a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt megtartási 

módokra vonatkozóan, figyelembe véve a piaci szegmensek sajátosságait;  

b)  az értékpírosított eszközökre alkalmazandó garanciák mértéke; 

c)  az előírt kockázatmegtartási arány meghatározásakor az értékpapírosítást 

kezdeményező megtartotta-e a kitettségeket a mérlegében az eredeti futamidejük 

egy részére;  

d) az előírt kockázatmegtartási arányt fel kell-e emelni a maximális 20%-ra, 

illetve annak indokolása, ha csökkentik, figyelembe véve a piaci szegmensek 

sajátosságait;  és  

e) az értékpírosított eszközökre alkalmazandóak-e garanciák. 

A szabályozástechnikai standardtervezeteket ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 

két évvel], vagy adott esetben két évvel azt követően kell kidolgozni, hogy e 

bekezdés értelmében kidolgozták a legújabb szabályozástechnikai 

standardtervezeteket. Azon értékpapírosítások esetében, amelyekről az EKB-t nem 

tájékoztatták az 575/2013/EU rendelet 243. és 244. cikkének megfelelően, a 

szabályozástechnikai standardtervezetekbe foglalt kockázatmegtartási arány 

kiigazítása a szabályozástechnikai standardtervezet hatálybalépésének napjáig lép 

életbe. 

Az EBH ...-ig [e rendelet hatálybalépése után két évvel] benyújtja a Bizottsághoz az 

említett szabályozástechnikai standardtervezeteket.  

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai 

standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkében meghatározott 

eljárással összhangban történő elfogadására. 

(3) Az e rendelet 29. cikkében említett jelentés közzétételét követően az ERKT 

ajánlásokat tesz a tagállamoknak, melyekben adott esetben pontosítja, hogy 

szükség van-e a hitelfelvevőn alapuló intézkedések újraértékelésére, beleértve a 

maximális hitelfedezeti arány, a hitel és a jövedelem aránya, vagy az 
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adósságszolgálat és a jövedelem közötti arány kiigazítását az értékpapírosítani 

kívánt eszközök tekintetében.  

(4) Valahányszor e cikk (2) bekezdésével összhangban szabályozástechnikai 

standardtervezetet nyújtanak be, a Bizottság azt is megvizsgálja, hogy az 

575/2013/EU rendelet 270f. cikkének megfelelően ki kell-e igazítani az 

értékpapírosítás 575/2013/EU rendelet 259., 260., 261., 263. és 264. cikkében 

említett kockázati határértékeinek szintjeit, és ennek megfelelően szükség esetén 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.  

17. cikk 

Közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések 

(1) A tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy e rendelet 19. cikke értelmében 

büntetőjogi szankciókról rendelkezzenek és azokat elrendeljék, a tagállamok 

szabályokat állapítanak meg az olyan helyzetekben alkalmazandó közigazgatási 

szankciók és korrekciós intézkedések meghatározására, amelyekben: 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, szponzor vagy eredeti hitelező nem 

teljesítette a 4. cikk követelményeit; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, szponzor és különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette az 5. cikk követelményeit; 

c) értékepapírosítást STS-ként ismernek el, és az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és az adott értékpapírosításért felelő különleges 

célú gazdasági egység nem teljesítette a ▌7–10. cikk vagy a 11–13. cikk 

követelményeit; 

ca) az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor e rendelet 6. cikkét 

megsértve használja az „STS” megjelölést az értékpapírosítására, jóllehet az 

értékpapírosítás megfelel vagy az e rendelet 7–10., vagy 11–13. cikkében 

foglalt valamennyi követelménynek; 

cb) az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor az e rendelet 14. cikkének 

(1) bekezdése szerinti félrevezető értesítést tesz. 

A tagállamok azt is biztosítják, hogy az közigazgatási szankciókat és/vagy korrekciós 

intézkedéseket eredményesen végrehajtsák. 

(2) A szankcióknak és intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek 

kell lenniük, és legalább a következőket kell magukban foglalniuk: 

a) nyilvános nyilatkozat, amely a 22. cikknek megfelelően megadja a természetes 

vagy jogi személy személyazonosságát és a jogsértés természetét; 

b) végzés, amely előírja a természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon 

fel az adott magatartással és tartózkodjon a magatartás megismétlésétől; 
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c) az értékpapírosítást kezdeményező, szponzor vagy különleges célú gazdasági 

egység vezető testülete bármely felelősnek tartott tagjának vagy más felelősnek 

tartott természetes személynek az átmeneti eltiltása ilyen vállalkozásokban 

vezetői feladatok gyakorlásától; 

d) az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jogsértés esetén az 

értékpapírosítást kezdeményező, szponzor és különleges célú gazdasági egység 

átmeneti eltiltása attól, hogy maguk értesítsenek egy értékpapírosítás e rendelet 

7–10. cikkében vagy 11–13. cikkében meghatározott követelményeknek való 

megfelelőségéről; 

e) természetes személy esetében legalább 5 000 000 EUR összegű maximális 

közigazgatási bírság, vagy azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme 

nem az euró, [az e rendelet hatálybalépése napján] a nemzeti valutában ennek 

megfelelő érték; 

f) vagy jogi személy esetében, az e) pontban említett maximális közigazgatási 

bírság, vagy a jogi személy teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-a a 

vezető testület által jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló beszámoló 

alapján; amennyiben a jogi személy anyavállalat, vagy olyan anyavállalat 

leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU irányelv értelmében összevont 

pénzügyi beszámolót kell készítenie, a figyelembe veendő teljes éves árbevétel 

a legutolsó rendelkezésre álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve által 

jóváhagyott összevont beszámoló szerinti teljes éves árbevétel, vagy a 

vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, annak megfelelő típusú bevétel; 

g) a jogsértésből származó haszon összegének legalább háromszorosát kitevő 

maximális közigazgatási bírság, ha ez a haszon meghatározható, akkor is, ha ez 

az összeg meghaladja az e) és f) pont szerinti maximális összegeket. 

ga) legalább a jogsértésből származó haszon összegét kitevő minimális 

közigazgatási bírság, ha ez a haszon meghatározható, akkor is, ha ez az 

összeg meghaladja az e bekezdés e) és f) pontjai szerinti maximális 

összegeket. 

(3) Amennyiben az első bekezdésben említett rendelkezések jogi személyekre 

alkalmazandók, a tagállamok azt is biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a (2) 

bekezdésben meghatározott közigazgatási szankciókat és korrekciós intézkedéseket a 

vezető testület azon tagjaira, és más olyan egyénekre is alkalmazzák, akik a nemzeti 

jog szerint felelősek a jogsértésért. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási 

szankciókat vagy korrekciós intézkedéseket előíró határozatokat kellően 

megindokolják, és azok ellen bíróság előtt jogorvoslattal lehessen élni. 

18. cikk 

A közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések előírására 

vonatkozó hatáskörök gyakorlása 
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(1) Az illetékes hatóságok az e rendelet 17. cikkében említett közigazgatási szankciók és 

korrekciós intézkedések előírására vonatkozó hatásköreiket a nemzeti jogi 

kereteikkel összhangban gyakorolják: 

a) közvetlenül; 

b) más hatóságokkal együttműködésben; 

c) az illetékes igazságügyi hatóságok megkeresésével. 

(2) Az illetékes hatóságok az e rendelet 17. cikke értelmében előírt közigazgatási 

szankciók vagy korrekciós intézkedések típusának és szintjének meghatározása során 

figyelembe vesznek minden lényeges körülményt, beleértve – amennyiben a 

jogsértés szándékos, vagy ténybeli tévedésből adódik –, illetve adott esetben a 

következőket: 

a) a jogsértés lényegessége, súlyossága és időtartama; 

b) a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértéke, 

valamint az, hogy kértek-e harmadik féltől tanácsot az STS-re vonatkozó 

feltételek teljesítésének biztosítása érdekében; 

c) a felelős természetes vagy jogi személynek mindenekelőtt a felelős jogi 

személy teljes árbevételében vagy a felelős természetes személy éves 

jövedelmében és nettó vagyonában kifejezett pénzügyi ereje; 

d) a felelős természetes vagy jogi személy által elért nyereség vagy elkerült 

veszteség jelentősége, amennyiben ezek meghatározhatók; 

e) a jogsértéssel harmadik feleknek okozott veszteség, amennyiben 

meghatározható; 

f) a felelős természetes vagy jogi személy illetékes hatósággal való 

együttműködésének szintje, az adott személy által elért nyereség vagy elkerült 

veszteség visszatérítése szükségességének sérelme nélkül; 

g) a felelős természetes vagy jogi személy általi korábbi jogsértések. 

19. cikk 

Büntetőjogi szankciók előírása 

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a tagállami büntetőjog hatálya alá tartozó 

jogsértésekre vonatkozóan nem állapítanak meg közigazgatási szankciókat vagy 

korrekciós intézkedéseket előíró szabályokat. 

(2) Ha a tagállamok az (1) bekezdéssel összhangban úgy döntöttek, hogy büntetőjogi 

szankciókat írnak elő az e rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett 

jogsértésre vonatkozóan, megfelelő intézkedésekkel biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságok rendelkezzenek az ahhoz szükséges hatáskörökkel, hogy joghatósági 



 

PE583.961v02-00 64/87 RR\1113061HU.docx 

HU 

területükön belül kapcsolatba lépjenek az igazságügyi, büntetőeljárást lefolytató, 

illetve egyéb bűnügyi igazságszolgáltatási hatóságokkal annak érdekében, hogy a 17. 

cikk (1) bekezdésében említett jogsértések miatt indított bűnügyi nyomozásokhoz 

vagy eljárásokhoz kapcsolódó konkrét információkat szerezzenek be, és azokat 

továbbítsák más illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak, az EBH-nak és az EIOPA-

nak, hogy teljesíthessék az együttműködésre vonatkozó, e rendelet szerinti 

kötelezettségüket.  

20. cikk 

Értesítési feladatok 

A tagállamok [e rendelet hatálybalépése után egy évvel] értesítik a Bizottságot, az ESMA-t, 

az EBH-t és az EIOPA-t az e fejezetet végrehajtó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezésekről, a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket is beleértve. A tagállamok 

indokolatlan késedelem nélkül értesítik a Bizottságot, az ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t az 

e rendelkezéseket érintő későbbi módosításokról is. 

21. cikk 

Az illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok közötti együttműködés 

(1) Az e rendelet 15. cikkében említett illetékes hatóságok és az ESMA, az EBH és az 

EIOPA a 16–19. cikk szerinti feladataik elvégzése érdekében szorosan 

együttműködnek és információt cserélnek, különösen e rendelet megsértésének 

azonosítása és korrekciója céljából. 

(1a) Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében külön 

értékpapírosítási bizottság jön létre, amelyen belül az illetékes hatóságok szoros 

koordinációt folytatnak az e rendelet 16–19. cikke szerinti feladataik elvégzése 

érdekében. 

(2) Az illetékes hatóságok a szankcionálási hatásköreik gyakorlása és a pénzbírságok 

behajtásának megkönnyítése érdekében együttműködhetnek harmadik országok 

illetékes hatóságaival is. 

(3) Ha valamely illetékes hatóság megállapítja, hogy ezt a rendeletet megsértették vagy 

oka van ezt hinni, megállapításairól kellő részletességgel tájékoztatja az 

értékpapírosítást kezdeményező, szponzor, eredeti hitelező, különleges célú 

gazdasági egység vagy befektető illetékes ▌hatóságát. Az érintett illetékes 

hatóságoknak szorosan össze kell hangolniuk felügyeleti tevékenységüket 

konzisztens döntések meghozatalának érdekében, a jogsértést megállapító illetékes 

hatóságnak pedig haladéktalanul értesítenie kell az ESMA-t. 

(4) Ha a (3) bekezdésben említett jogsértés az e rendelet 14. cikkének (1) bekezdése 

szerinti, helytelen vagy félrevezető értesítésben valósul meg, az ezt a jogsértést 

megállapító illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja az ESMA-t, az EBH-t és az 

EIOPA-t is a megállapításairól. 
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(5) A (3) bekezdésben említett információ kézhezvételét követően az illetékes hatóság 

minden szükséges intézkedést megtesz a megállapított jogsértés megszüntetése 

érdekében és tájékoztatja a többi érintett illetékes hatóságot, mindenekelőtt az 

értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor, a különleges célú gazdasági egység 

illetékes hatóságát, valamint ha ismert, az értékpapírosítási pozíció birtokosának 

illetékes hatóságait. Az illetékes hatóságok közti véleménykülönbség esetén az ügyet 

az ESMA-hoz utalják és az 1095/2010/EU rendelet 19. cikke, és adott esetben 20. 

cikke szerinti eljárás alkalmazandó. 

(6) Az ESMA az EBH-val és az EIOPA-val szorosan együttműködve 

szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az (1) bekezdés szerinti 

általános együttműködési kötelezettség és a megosztandó információk, valamint a (3) 

és (4) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség részletes meghatározása céljából. 

Az ESMA az EBH-val és az EIOPA-val szorosan együttműködve [e rendelet 

hatálybalépése után tizenkét hónappal] benyújtja a Bizottságnak az említett 

szabályozástechnikai standardtervezeteket. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai 

standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkében meghatározott eljárással 

összhangban történő elfogadására. 

22. cikk 

Közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések közzététele 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az e rendelet 4. cikkének, 5. 

cikkének vagy 14. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt közigazgatási szankciót 

vagy korrekciós intézkedést előíró határozataikat haladéktalanul közzétegyék 

hivatalos weboldalukon, miután az adott határozatról értesítették a szankció vagy 

intézkedés címzettjét. 

(2) Az (1) bekezdésben említett közzététel kiterjed a jogsértés típusára és jellegére 

vonatkozó információkra, valamint a felelős személyek személyazonosságára és az 

előírt szankciókra vagy intézkedésekre. 

(3) Amennyiben az illetékes hatóság esetenként elvégzett értékelés alapján úgy ítéli meg, 

hogy a jogi személyek kilétének vagy a természetes személyek kilétének és 

személyes adatainak a közzététele aránytalan, vagy ha az illetékes hatóság úgy ítéli 

meg, hogy a közzététel veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását vagy egy 

folyamatban lévő vizsgálatot, a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok 

az alábbiak valamelyike szerint járjanak el: 

a) elhalasztják a közigazgatási szankciót vagy a korrekciós intézkedést előíró 

határozat közzétételét mindaddig, amíg a közzététel ellen szóló okok meg nem 

szűnnek; vagy 

b) közzéteszik a közigazgatási szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró 

határozatot, ésszerű ideig kihagyva belőle a címzett személyazonosságát és 

személyes adatait, ha ezen időszakon belül az anonim közzététel indokai 
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várhatóan megszűnnek, és feltéve, hogy az ilyen anonim közzététel biztosítja 

az érintett személyes adatok hatékony védelmét; vagy 

c)  eltekintenek a közigazgatási szankciót vagy a korrekciós intézkedést elrendelő 

határozat közzétételétől, amennyiben az a) és b) pontban meghatározott 

opciókat nem tekintik elégségesnek annak biztosításához, hogy: 

i. a pénzügyi piacok stabilitása ne kerüljön veszélybe; 

ii. a kisebb jelentőségűnek tartott intézkedésekről szóló határozatok 

közzététele arányos legyen. 

(4) Ha úgy döntenek, hogy anonim módon tesznek közzé egy szankciót vagy 

intézkedést, a releváns adatok közzététele elhalasztható. Amennyiben a közigazgatási 

szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró határozat ellen az illetékes igazságügyi 

hatósághoz fellebbezést nyújtanak be, az illetékes hatóságok hivatalos honlapjukon 

haladéktalanul közzéteszik ezt az információt és a fellebbezés eredményével 

kapcsolatos későbbi információkat. A közigazgatási szankciót vagy korrekciós 

intézkedést előíró határozatot megsemmisítő bírósági határozatokat ugyancsak közzé 

kell tenni. 

(5) Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az e cikk (1)–(4) bekezdésében 

említett nyilvánosságra hozott információk a közzétételt követően legalább öt évig 

fenn maradjanak a hivatalos honlapjukon. A közzétételben szereplő személyes 

adatok csak a szükséges ideig, az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal 

összhangban szerepeltethetők az illetékes hatóság hivatalos honlapján. 

(6) Az illetékes hatóságok tájékoztatják az ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t minden 

előírt közigazgatási szankcióról és korrekciós intézkedésről, beleértve adott esetben a 

hozzájuk kapcsolódó fellebbezéseket és azok kimenetelét. A tagállamok biztosítják, 

hogy az illetékes hatóságok tájékoztatást kapjanak az elrendelt büntetőjogi 

szankciókkal kapcsolatos jogerős ítéletekről, és azokat benyújtsák az ESMA-nak, az 

EBH-nak vagy az EIOPA-nak.  

(7) Az ESMA, az EBH és az EIOPA közös központi adatbázist tart fenn a velük közölt 

közigazgatási szankciókról és korrekciós intézkedésekről. Ehhez az adatbázishoz 

kizárólag az illetékes hatóságok férhetnek hozzá, és azt a (6) bekezdés értelmében 

általuk szolgáltatott információk alapján naprakésszé kell tenni. 

4a. fejezet 

Az értékpapírosítási adattárakkal szembeni követelmények 

22a. cikk 

Általános követelmények  

(1) Az értékpapírosítási adattár: 
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a)  megbízható vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik, amely áttekinthető 

szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi 

köröket, valamint megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokat, többek között 

megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat foglal magában, amelyek 

megakadályozzák a bizalmas adatok bármilyen módon történő nyilvánosságra 

hozatalát;  

 b) hatékony, írásban rögzített szervezeti és adminisztratív szabályokat vezet be 

és működtet a vezetőivel, alkalmazottaival, valamint az ellenőrzés vagy szoros 

kapcsolat révén hozzá közvetlenül vagy közvetetten szorosan kapcsolódó más 

személyekkel kapcsolatban felmerülő potenciális összeférhetetlenségek 

felismerésére és kezelésére;  

c) kidolgozza a megfelelő politikákat és eljárásokat annak biztosítására, hogy az 

adattár (ideértve vezetőit és munkavállalóit is) e rendelet minden rendelkezésének 

megfeleljen; és 

d) olyan szervezeti struktúrát tart fenn és működtet, amely biztosítja az 

értékpapírosítási adattár szolgáltatásnyújtásának és tevékenységvégzésének 

folyamatosságát és rendes működését. Megfelelő és arányos rendszereket, 

erőforrásokat és eljárásokat alkalmaz.  

(2) Amennyiben az értékpapírosítási adattár olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, 

mint például elemzés, piaci előrejelzések, gazdasági trendek becslése, árazás és 

egyéb adatelemzések, valamint a kapcsolódó terjesztési szolgáltatások, az 

értékpapírosítási adattár ezeket a kiegészítő szolgáltatásokat operatív szinten 

elkülöníti azon funkciójától, amely az e rendelet 5 cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott értékpapírosítási információk központosított gyűjtésére és tárolására 

terjed ki.  

(3) Az értékpapírosítási adattár stabil és prudens irányításának biztosítása érdekében a 

felső vezetés és az igazgatóság tagjai kellően jó hírnévvel rendelkező és tapasztalt 

személyek.  

(4) Az értékpapírosítási adattár objektív és megkülönböztetésmentes követelményeket 

ír elő az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú 

gazdasági egységek általi hozzáférésre – az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében 

rögzített átláthatósági követelmények függvényében –, és a követelményeket 

nyilvánossá teszi. Az értékpapírosítási adattár a szolgáltatóknak 

megkülönböztetésmentes módon hozzáférést nyújt az adattárban tárolt 

információkhoz, ha az érintett szerződő felek ahhoz hozzájárultak.  A hozzáférést 

korlátozó kritériumok csak annyiban engedélyezhetők, amennyiben azok célja az 

értékpapírosítási adattár által tárolt adatokat érintő kockázatok kezelése.  

(5) Az értékpapírosítási adattár nyilvánosságra hozza az általa e rendelet szerint 

nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó árakat és díjakat. Külön-külön 

nyilvánosságra hozza az egyes szolgáltatások és funkciók árait és díjait, beleértve 

az árengedményeket és pénzvisszatérítéseket, valamint e kedvezmények 

igénybevételének feltételeit. Lehetővé teszi az értékpapírosítást kezdeményezők, a 
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szponzorok és a különleges célú gazdasági egység számára az egyes 

szolgáltatásokhoz való külön hozzáféréshez szükséges tájékoztatási kötelezettség 

teljesítését. Az értékpapírosítási adattár által felszámított áraknak és díjaknak 

összhangban kell lenniük a költségekkel.  

(6) Az értékpapírosítási adattár megfelelő eljárásokat dolgoz ki a közétett információk 

minőségének biztosítása céljából. 

(7) Az átláthatósági követelmények következetes alkalmazásának és az információk 

pontosságának biztosítása érdekében az ESMA szabályozási standardtervezeteket 

dolgoz ki, részletesen meghatározva az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek által benyújtott információk teljességének és pontosságának céljából az 

értékpapírosítási adattár által alkalmazandó eljárásokat.  

Az ESMA ...-ig [e rendelet hatálybalépése után egy évvel] benyújtja a Bizottsághoz 

az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. 

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására. 

22b. cikk 

Működési megbízhatóság  

(1) Az értékpapírosítási adattár azonosítja a működési kockázat forrásait és 

minimalizálja azokat a megfelelő rendszerek, ellenőrzések és eljárások kidolgozása 

révén. E rendszerek megbízhatóak és biztonságosak, és megfelelő kapacitással 

rendelkeznek a kapott információk kezelésére.  

(2) Az értékpapírosítási adattár megfelelő üzletmenet-folytonossági politikát és 

vészhelyzet esetére helyreállítási tervet dolgoz ki, hajt végre és tart fenn, amelynek 

célja az értékpapírosítási adattár funkcióinak fenntartása, a műveletek időben 

történő helyreállítása, valamint az értékpapírosítási adattár kötelezettségeinek 

teljesítése. A helyreállítási terv legalább a biztonsági tartalékrendszerek 

létrehozásáról rendelkezik.  

(3) A nyilvántartásból törölt értékpapírosítási adattár gondoskodik a megfelelő 

helyettesítésről, beleértve az adatok átadását más értékpapírosítási adattáraknak.  

22c. cikk 

Adatvédelem és -rögzítés 

(1) Az értékpapírosítási adattár biztosítja az 5. cikk (1) bekezdése értelmében kapott 

információk bizalmas jellegét, integritását és védelmét.  

(2) Az értékpapírosítási adattár az általa e rendelet alapján megszerzett adatokat 

kizárólag akkor használhatja fel kereskedelmi célokra, ha az értékpapírosítást 
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kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység ahhoz 

hozzájárultak.  

(3) Az értékpapírosítási adattár azonnal rögzíti az 5. cikk (1) bekezdésének értelmében 

kapott információkat, és a vonatkozó szerződések lejáratát követően legalább tíz 

évig megőrzi azokat. Gyors és hatékony nyilvántartási eljárásokat alkalmaz a 

rögzített információ változásainak dokumentálására.  

(4) Az értékpapírosítási adattár az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység számára lehetővé teszi, hogy időben 

hozzáférjenek az adott szerződéshez kapcsolódó információkhoz, és javítsák azokat.  

(5) Az értékpapírosítási adattár minden észszerű lépést megtesz a rendszereiben tárolt 

információkkal való visszaélés megelőzésére.  

Az értékpapírosítási adattárban nyilvántartott bizalmas információkat nem 

használhatják fel kereskedelmi célra más, az értékpapírosítási adattárral szoros 

kapcsolatban lévő természetes személyek, vagy az értékpapírosítási adattárral anya- 

vagy leányvállalati kapcsolatban lévő jogi személyek.  

22d. cikk 

Átláthatóság és az adatok rendelkezésre állása  

(1) Az értékpapírosítási adattár rendszeresen és könnyen elérhető formában 

információkat tesz közzé e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően a hozzá 

benyújtott  formanyomtatványokról.  

(2) Az értékpapírosítási adattár gyűjti és tárolja az adatokat, és biztosítja, hogy a (3) 

bekezdésben említett jogalanyok közvetlenül és azonnal hozzáférhessenek az e rendelet 5. 

cikkének (1a) és (1d) bekezdésében említett információkhoz,  amelyekre a feladataik és 

megbízatásaik ellátásához szükségük van.  

(3) Az értékpapírosítási adattár az ESMA által biztosított formanyomtatványt követve 

jelent az összesített adatokról. Ezt az információt az ESMA e rendelet 5. cikkének 

(2a) bekezdésével összhangban közzéteszi. 

(4) Az értékpapírosítási adattár a következő jogalanyok számára teszi elérhetővé a 

szükséges információkat annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra 

feladataik és megbízatásaik ellátását:  

a) az ESMA;  

b) az e rendelet 15. cikke szerinti illetékes hatóság;  

(5) Az ESMA megosztja más illetékes uniós hatóságokkal az azok számára feladataik 

ellátásához szükséges információkat.  

(6) Az ESMA szoros együttműködésben az EBH-val és az EIOPA-val 

szabályozástechnikai standardtervezeteket – többek között formanyomtatványokat – 
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dolgoz ki azon információk és azok formátumának meghatározására, amelyeket az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak és a különleges célú gazdasági 

egységnek kell biztosítaniuk az e rendelet 5. cikke (1a) és (1d) bekezdésének való 

megfelelés érdekében.  

Az ESMA ...-ig [e rendelet hatálybalépése után egy évvel] benyújtja a Bizottsághoz 

az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. 

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására. 

22e. cikk  

A felhatalmazás gyakorlása  

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.  

(2) Az 5i. cikk (7) bekezdésében, az 5p. cikk (3) bekezdésében és a 22f. cikk (1) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának 

hatáskörét az e rendelet hatálybalépését követő naptól kezdődően, határozatlan 

időre a Bizottságra kell ruházni.  

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5i. cikk (7) 

bekezdésében, az 5p. cikk (3) bekezdésében és a 22f. cikk (1) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi 

időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.  

(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását megelőzően a Bizottság törekszik 

arra, hogy konzultáljon az ESMA-val.  

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.  

(6) Az 5i. cikk (7) bekezdése, az 5p. cikk (3) bekezdése és a 22f. cikk (1) bekezdése 

alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha 

az értesítést követő három hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy 

ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal 

meghosszabbodik.  
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4b. fejezet (új) 

Harmadik országokra vonatkozó szabályozás 

22f. cikk  

Egyenértékűség és szabályozási keret elismerése 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 22e. cikkével összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletet kiegészítésére 

annak elbírálása tekintetében, hogy egy harmadik ország jogi, felügyeleti és 

végrehajtási rendszere: 

a) egyenértékű a 7–10. cikkekben rögzített követelményekkel nem ABCP-

értékpapírosítás tekintetében, és a 11–13. cikkben foglaltakkal ABCP-

értékpapírosítás tekintetében, valamint a 4. fejezetben előírt felügyeleti 

jogkörökkel és szankciókkal; és 

b) hatékonyan kerül alkalmazásra, valamint tisztességes és torzításoktól mentes 

módon kerül végrehajtásra a hatékony felügyeletnek és végrehajtásnak az 

adott harmadik országban való biztosítása érdekében. 

(2) Amennyiben a Bizottság egy harmadik ország tekintetében az egyenértékűségre 

vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el e cikk (1) bekezdésének 

megfelelően, az értékpapírosítás akkor teljesíti a 7–10. cikkekben rögzített 

követelményeket nem ABCP-értékpapírosítás esetében, illetve a 11–13. cikkben 

foglaltakat ABCP-értékpapírosítás esetében, amennyiben az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy az adott értékpapírosításért felelő különleges célú 

gazdasági egység az adott harmadik országban van bejegyezve, és az 

értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység teljesítette a harmadik ország adott értékpapírosítással kapcsolatos 

követelményeit. 

(3) A Bizottság az ESMA-val együttműködésben ellenőrzi a 6–14. cikkben foglaltakkal 

egyenértékű követelmények azon harmadik országok általi hatékony végrehajtását, 

amelyek vonatkozásában felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadtak el az 

egyenértékűségről, és erről rendszeren jelentést készít az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak. Amennyiben a jelentés azt állapítja meg, hogy a harmadik ország 

hatóságai elégtelenül vagy nem következetesen alkalmazzák az egyenértékű 

követelményeket, a Bizottság a jelentés benyújtásától számított 30 naptári napon 

belül megfontolja a szóban forgó harmadik ország jogi keretrendszerének 

egyenértékűségét megállapító aktus visszavonását. 
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III. CÍM 

MÓDOSÍTÁSOK 

23. cikk 

A 2009/65/EK irányelv módosítása 

A 2009/65/EK irányelv 50a. cikket el kell hagyni. 

24. cikk 

A 2009/138/EK irányelv módosítása 

A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul: 

1. A 135. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(2)  A 301a. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el azon körülmények meghatározása céljából, amelyek 

esetében arányos pótlólagos szavatolótőke-teher írható elő az 

[értékpapírosítási] rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott követelmények 

megsértése esetén, a 101. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül. 

(3) A (2) bekezdéssel kapcsolatos következetes harmonizáció biztosítása 

érdekében az EIOPA a 301b. cikkre figyelemmel szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki az említett bekezdésben foglalt pótlólagos 

szavatolótőke-teher kiszámítási módszertanának meghatározása céljából. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14. 

cikkében meghatározott eljárással összhangban történő elfogadására.” 

2. A 308b. cikk (11) bekezdését el kell hagyni. 

25. cikk 

Az 1060/2090/EK rendelet módosítása 

Az 1060/2090/EK rendelet a következőképpen módosul: 

1. A (22) és (41) preambulumbekezdésben, a 8c. cikkben és a II. melléklet 1. 

pontjában a „strukturált pénzügyi eszköz” szövegrész helyébe az 

„értékpapírosított eszköz” szöveg lép.  

2. A (34) és (40) preambulumbekezdésben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 8c. 

cikkben, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 39. cikk (4) bekezdésében valamint az 

I. melléklet A. szakasza 2. pontjának ötödik bekezdésében, az I. melléklet B. 

szakaszának 5. pontjában, a II. mellékletben (cím és 2. pont), a III. melléklet I. 



 

RR\1113061HU.docx 73/87 PE583.961v02-00 

 HU 

részének 8., 24. és 45. pontjában, a III. melléklet III. részének 8. pontjában a 

„strukturált pénzügyi eszközök” szövegrész helyébe az „értékpapírosított 

eszközök” szöveg lép.  

3. Az 1. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„E rendelet megállapítja továbbá az Unióban bejegyzett kibocsátók és 

kapcsolódó harmadik felek értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos 

kötelezettségeit.” 

4. A 3. cikk l) pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„értékpapírosított eszköz”: az [értékpapírosítási] rendelet 2. cikkének 1. 

pontjában említett értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből eredő pénzügyi 

eszköz vagy egyéb eszköz; 

5. a 8b. cikket el kell hagyni;” 

26. cikk 

A 2011/61/EU irányelv módosítása 

A 2011/61/EU irányelv 17. cikkét el kell hagyni. 

27. cikk 

A 648/2012/EU rendelet módosítása 

A 648/2012/EU rendelet a következőképpen módosul: 

1. A 2. cikk a következő 30. és 31. ponttal egészül ki: 

(30) „fedezett kötvény”: az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének 

követelményeit teljesítő kötvény; 

(31) „fedezettkötvény-társaság”: a fedezett kötvény kibocsátója vagy a fedezett 

kötvény fedezeti halmaza.” 

2. A 4. cikk a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A 4. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a fedezettkötvény-társaságok 

által egy fedezett kötvénnyel kapcsolatban, vagy az [értékpapírosítási] rendelet 

szerinti különleges célú gazdasági egység által egy értékpapírosítással 

kapcsolatban kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében, feltéve, 

hogy: 

a) különleges célú gazdasági egységek esetében a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag olyan értékpapírosítást bocsát ki, amely megfelel az 

[értékpapírosítási] rendelet 7–10. vagy 11–13., és 6. cikkében foglalt 

követelményeknek; 
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b) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletet kizárólag kamatláb- vagy devizanem-

eltérés fedezésére használják a fedezett kötvény vagy értékpapírosítás 

keretében; és 

c) a fedezettkötvény-társaság vagy a különleges célú gazdasági egység által a 

fedezett kötvénnyel vagy az értékpapírosítással kapcsolatban kötött tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletek tekintetében a fedezett kötvény vagy 

értékpapírosítás konstrukciója megfelelően csökkenti a partnerkockázatot. 

(6) E cikk következetes alkalmazásának biztosítása érdekében, és figyelembe 

véve a szabályozási arbitrázs megakadályozásának szükségességét, az európai 

felügyeleti hatóságok szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoznak ki 

az annak megállapítására szolgáló kritériumok meghatározása céljából, hogy a 

fedezett kötvények és értékpapírosítások mely konstrukciói csökkentik 

megfelelően a partnerkockázatot az (5) bekezdés értelmében. 

Az európai felügyeleti hatóságok az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet hatálybalépése után hat hónappal] benyújtják a 

Bizottságnak. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. 

cikkével összhangban történő elfogadására.” 

3. A 11. cikk (15) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(15) E cikk következetes alkalmazásának biztosítása érdekében az európai 

felügyeleti hatóságok kidolgozzák a következőket meghatározó közös 

szabályozástechnikai standardok tervezetét: 

a) a (3) bekezdésnek való megfeleléshez szükséges kockázatkezelési eljárások, 

ideértve a biztosítékeszköz előírt szintjeit és típusát, és az elkülönítésre 

vonatkozó megállapodásokat; 

b) a (6)–(10) bekezdés szerinti mentesség alkalmazása során a szerződő felek 

és az érintett illetékes hatóságok által követendő eljárások; 

c) az (5)–(10) bekezdésekben említett alkalmazandó kritériumok, ideértve 

különösen azt, hogy mi tekinthető a saját eszköz azonnali áthelyezését vagy a 

kötelezettségek szerződő felek közötti visszafizetését gátló gyakorlati vagy 

jogi akadálynak. 

A fedezettkötvény-társaságok által egy fedezett kötvénnyel kapcsolatban, vagy 

különleges célú gazdasági egységek által egy, az [e rendelet] értelmében vett, 

és az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében foglalt feltételeket, valamint az 

[értékpapírosítási] rendelet 7–10. vagy 11–13., és 6. cikkében foglalt 

követelményeket teljesítő értékpapírosítással kapcsolatban kötött tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletek tekintetében előírt biztosíték szintjét és típusát a 

fedezett kötvény vagy az értékpapírosítás keretében fennálló biztosítéki 

megállapodások tekintetében a biztosíték átadása kapcsán felmerülő akadályok 
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figyelembevételével kell meghatározni.Az európai felügyeleti hatóságok az 

említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [e rendelet hatálybalépése 

után hat hónappal] benyújtják a Bizottságnak. 

A Bizottság a szerződő fél jogi természetétől függően felhatalmazást kap az 

első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 

1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet vagy az 1095/2010/EU 

rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.”  

28. cikk 

Átmeneti rendelkezések  

(1) Ezt a rendeletet azon értékpapírosításokra kell alkalmazni, amelyek értékpapírjait [e 

rendelet hatálybalépése] napján vagy azt követően bocsátották ki, figyelemmel a (2)–

(6) bekezdésre. 

(2) Az [e rendelet hatálybalépése napján] fennálló értékpapírosítási pozíciók 

tekintetében az értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok és különleges célú 

gazdasági egységek csak akkor használhatják az „STS” megjelölést vagy közvetlenül 

vagy közvetetten erre a kifejezésre utaló megjelölést, ha az e rendelet 6. cikkében 

meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

(3) Azon értékpapírosítások tekintetében, amelynek értékpapírjait 2011. január 1-jén 

vagy azt követően, de [e rendelet hatálybalépésének időpontját] megelőzően 

bocsátották ki, és az ezen dátumot megelőzően kibocsátott értékpapírosítások 

tekintetében akkor, ha azokba 2014. december 31-ét követően új alapul szolgáló 

kitettségeket vettek fel, akár helyettesítőként is, az 575/2013/EU rendeletben, a 

Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletében és a Bizottság 

231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt,  előzetes vizsgálatra 

vonatkozó követelményeket továbbra is alkalmazni kell az [e rendelet 

hatálybalépése előtti napon] alkalmazandó változat szerint.  

(4) Az [e rendelet hatálybalépése napján] fennálló értékpapírosítási pozíciók 

tekintetében a 2013/575/EU rendelet 4. cikkének 1. és 2. pontjában meghatározott 

hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások, a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 

1. pontjában meghatározott biztosítók, a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 4. 

pontjában meghatározott viszontbiztosítók, és a 2011/61/EU irányelv 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott alternatívbefektetésialap-kezelők az [e 

rendelet hatálybalépése napját megelőző napon] alkalmazandó változatban 

alkalmazzák tovább az 575/2013/EU rendelet 405. cikkét, a 625/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1., 2. és 3. fejezetét, valamint 22. cikkét, 

az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 254. és 255. cikkét, és a 

231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 51. cikkét. 

(5) Addig az időpontig, amíg a Bizottság által e rendelet 4. cikke (6) bekezdése alapján 

elfogadandó szabályozástechnikai standardok alkalmazandóvá nem válnak, az 

értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok vagy az eredeti hitelező az e rendelet 

4. cikkében meghatározott kötelezettségek céljára a 625/2014/EU felhatalmazáson 
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alapuló bizottsági rendelet 1., 2. és 3. fejezetének valamint 22. cikkének 

rendelkezéseit alkalmazzák azon értékpapírosításokra, amelyeknek értékpapírjait [e 

rendelet hatálybalépése] napján vagy azt követően bocsátják ki. 

(6) Addig az időpontig, amíg a Bizottság által az e rendelet 5. cikke (3) bekezdése 

alapján elfogadandó szabályozástechnikai standardok alkalmazandóvá nem válnak, 

az értékpapírosítást kezdeményezők, szponzorok és különleges célú gazdasági 

egységek az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában meghatározott 

kötelezettségek céljára az 5. cikk (2) bekezdésében említett weboldalon teszik 

elérhetővé az (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I–VIII. 

mellékletében említett információkat. 

29. cikk 

Jelentések 

(1) Az ESMA, szorosan együttműködve az EBH-val és az EIOPA-val,  [e rendelet 

hatálybalépése után két évvel], majd azután háromévente jelentést tesz közzé az e 

rendelet 6–14. cikkében meghatározott STS-követelmények végrehajtásáról.  

(2) A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után két évvel] az európai felügyeleti 

hatóságokkal és az ERKT-vel folytatott konzultációt követően jelentést tesz közzé e 

rendeletnek az uniós értékpapírosítási piacra gyakorolt hatásáról. E jelentés 

különösen az alábbiak értékelését tartalmazza: 

a) az STS értékpapírosítási címke bevezetésének hatásai többek között a 

reálgazdaságra és különösen a kkv-k hitelekhez való hozzáférésére, 

b) e piac működése; 

c) a pénzügyi intézmények összefonódására és a pénzügyi ágazat stabilitására 

gyakorolt hatások. 

(2a) Az EBH, szorosan együttműködve az ESMA-val és az EIOPA-val, e rendelet 

hatálybalépését követően legalább kétévente jelentést tesz közzé a piaci szereplők e 

rendelet követelményeinek való megfeleléséről és különösen a kockázatmegtartásra 

vonatkozó követelményekről és a kockázatmegtartás módjairól, a 4. cikk (2) 

bekezdése szerint. 

(3) Az ESMA, szorosan együttműködve az EBH-val és az EIOPA-val, [e rendelet 

hatálybalépése után három évvel] jelentést tesz közzé az e rendelet 5. cikkében 

foglalt átláthatósági követelmények működéséről és az uniós értékpapírosítási piac 

átláthatóságának szintjéről. 

(3a) Az ESMA legkésőbb ...-ig [e rendelet hatálybalépése után két évvel], szorosan 

együttműködve az EBH-val és az EIOPA-val, jelentést tesz közzé egy szabályozási 

keret megvalósíthatóságáról, amely kiegészíti az e rendeletben az 

értékpapírosításra vonatkozóan létrehozott új keretet, kialakítja a korlátozott 

banklicenccel rendelkező hitelintézetek rendszerét, ellátja a különleges célú 

gazdasági egységek feladatait és kizárólagos joggal rendelkezik ahhoz, hogy 
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kitettségeket vásároljon az értékpapírosítást kezdeményezőktől és a megvásárolt 

kitettségekből képzett követeléseket adjon el befektetőknek. A jelentés a közrend és 

a reálgazdaság szempontjából részletesen megvizsgálja annak az előnyeit és 

hátrányait, ha a jelenlegi rendkívül heterogén helyzethez képest világosan kijelölt 

szervezetek jönnek létre, amelyek meghatározott felügyeleti és fizetésképtelenségi 

rendszer alá tartoznak, amely kiterjed az értékpapírosítást kezdeményezők és a 

befektetők közötti alapvető közvetítői tevékenységekre. 

(3b) Az EBH legkésőbb [e rendelet hatálybalépése után egy évvel], szorosan 

együttműködve az ESMA-val és az EIOPA-val, jelentést tesz közzé egy egyszerű, 

átlátható és egységesített szintetikus értékpapírosítási keret létrehozásáról, amely a 

mérleg szerinti értékpapírosításra korlátozódik és magában foglalja az ilyen 

értékpapírosításokra vonatkozó tőkekövetelményekre irányuló javaslatokat. 

(3c) A Bizottság ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 18 hónappal] az EBH (3b) 

bekezdésben említett jelentése alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak egy egyszerű, átlátható és egységesített szintetikus értékpapírosítási 

javaslatokra irányuló keret létrehozásáról, amely a mérleg szerinti 

értékpapírosításra korlátozódik és magában foglalja az ilyen értékpapírosítások 

megfelelő tőkekövetelményeire irányuló javaslatokat is, adott esetben jogalkotási 

javaslatokkal együtt. 

30. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után három évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet működéséről, adott esetben jogalkotási javaslatok 

kíséretében. 

Ez a jelentés figyelembe veszi különösen a 29. cikk (1)–(3c) bekezdésében említett jelentések 

megállapításait. 

31. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 
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I. MELLÉKLET 

Az 5j. cikkben említett jogsértések listája 

I Szervezeti követelménnyel, illetve összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogsértések: 

a) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (1) bekezdését, mivel nem 

rendelkezik olyan megbízható vállalatirányítási rendszerrel, amely áttekinthető 

szervezeti felépítést, egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi 

köröket, valamint megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokat, többek között 

megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat foglal magában, amelyek 

megakadályozzák a bizalmas adatok közlését;  

b) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy 

nem tart fenn, illetve nem működtet olyan hatékony, írásban rögzített szervezeti 

és adminisztratív szabályokat a vezetőivel, alkalmazottaival, valamint a hozzá 

közvetlenül vagy közvetetten szorosan kapcsolódó más személyekkel 

kapcsolatban felmerülő potenciális összeférhetetlenségek felismerésére és 

kezelésére;  

c) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy 

nem dolgoz ki megfelelő politikákat és eljárásokat annak biztosítására, hogy az 

adattár (ideértve vezetőit és munkavállalóit is) e rendelet minden 

rendelkezésének megfeleljen;  

d) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (4) bekezdését azáltal, hogy 

nem tart fenn, illetve nem működtet olyan szervezeti struktúrát, amely biztosítja 

az adattár szolgáltatásnyújtásának és tevékenységvégzésének folyamatosságát és 

rendes működését;  

e) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy a 

kiegészítő szolgáltatásokat nem különíti el operatív szinten azon funkciójától, 

amely a származtatott ügyletekre vonatkozó nyilvántartások központosított 

összegyűjtésére és vezetésére terjed ki;  

f) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy 

nem ügyel arra, hogy stabil és prudens irányításának biztosítása érdekében a 

felső vezetés és az igazgatóság tagjai kellően jó hírnevű és tapasztalt személyek 

legyenek;  

g) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22a. cikk (7) bekezdését azáltal, hogy 

nem ír elő objektív és megkülönböztetésmentes követelményeket az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egység általi hozzáférésre, – az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében rögzített 

átláthatósági követelmények függvényében –, és a követelményeket nem teszi 

nyilvánossá;  
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h) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22b. cikk (8) bekezdését, mivel nem hozza 

nyilvánosságra az általa e rendelet szerint nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

árakat és díjakat, nem teszi lehetővé a bejelentést végző jogalanyok számára az 

egyes szolgáltatások külön-külön igénybevételét, vagy az általa felszámított árak 

és díjak nincsenek összhangban a költségekkel.  

II A működési követelményekhez kapcsolódó jogsértések: 

a) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22b. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy 

nem azonosítja a működési kockázat forrásait, és nem minimalizálja azokat a 

megfelelő rendszerek, ellenőrzések és eljárások kidolgozása révén;  

b) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22b. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy 

nem dolgoz ki, nem hajt végre és nem tart fenn olyan megfelelő üzletmenet-

folytonossági politikát és vészhelyzeti helyreállítási tervet, amelynek célja az 

értékpapírosítási adattár funkcióinak fenntartása, a működés időben történő 

helyreállítása, valamint kötelezettségeinek teljesítése;  

c) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22c. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy 

nem biztosítja az e rendelet 5 cikkének (2) bekezdése értelmében kapott 

információk bizalmas jellegét, integritását és védelmét;  

d) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22c. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy az 

általa e rendelet alapján megszerzett adatokat az érintett szerződő felek 

hozzájárulása nélkül használja fel kereskedelmi célokra;  

e) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22c. cikk (3) bekezdését azáltal, hogy 

nem rögzíti azonnal az 5. cikk értelmében kapott információkat, és nem őrzi 

meg azokat a vonatkozó ügyletek lezárását követően legalább tíz évig, illetve 

azáltal, hogy nem alkalmaz gyors és hatékony nyilvántartási eljárásokat a 

rögzített információ változásainak dokumentálására;  

f) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22c. cikk (5) bekezdését azáltal, hogy 

nem teszi lehetővé az ügyletben részes felek számára, hogy időben hozzáférjenek 

az adott ügylethez kapcsolódó információkhoz és javítsák azokat;  

h) az értékpapírosítási adattár megsérti a 22c. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy 

nem tesz meg minden ésszerű lépést a rendszereiben tárolt információkkal való 

visszaélések megelőzésére.  

III Az átláthatósággal és az információk rendelkezésre állásával összefüggő jogsértések:  

a) az értékpapírosítási adattár megsérti az 5d. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy nem 

tesz közzé rendszeresen, könnyen elérhető módon aggregált adatokat a neki 

bejelentett információkról;  

b) az értékpapírosítási adattár megsérti az 5d. cikk (2) bekezdését azáltal, hogy nem 

biztosít közvetlen és azonnali hozzáférést az 5d. cikk (3) bekezdésében említett 

jogalanyok számára az 5. cikkben említett információkhoz, amelyek a feladataik 

és megbízásaik ellátásához szükségesek.  
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IV A felügyeleti tevékenységek akadályozásával összefüggő jogsértések:  

a) az értékpapírosítási adattár megsérti az 5f. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy 

az ESMA egyszerű információkérésére az 5f. cikk (2) bekezdése értelmében, vagy az 

ESMA információnyújtást előíró határozatára adott válaszában az 5f. cikk (3) 

bekezdése értelmében a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető információt 

nyújt;  

b) az értékpapírosítási adattár a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető 

választ ad az 5g. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján feltett kérdésekre;  

c) az értékpapírosítási adattár nem teljesíti időben az ESMA által az 5q. cikk 

szerint hozott felügyeleti intézkedést; 

d) az értékpapírosítási adattár nem értesíti az ESMA-t kellő időben az első 

nyilvántartásba vételre vonatkozó feltételeiben bekövetkezett lényeges változásokról. 

 

II. MELLÉKLET 

A 22j. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó súlyosbító és enyhítő tényezőkhöz 

kapcsolódó együtthatók listája 

Az 5j. cikk (2) bekezdésében említett alapösszegekre kumulatív módon az alábbi korrekciós 

együtthatókat kell alkalmazni:  

I Súlyosbító tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók: 

a) amennyiben a jogsértést többször elkövették, minden elkövetés esetére újabb 1,1-

szeres korrekciós együttható alkalmazandó;  

b) ha a kötelezettségszegés elkövetésének időtartama meghaladja az 1 hónapot, az 

alkalmazandó korrekciós együttható 1,5;  

c) ha a jogsértés rendszerszintű hiányosságot tárt fel az értékpapírosítási adattár 

szervezetében, különösen annak eljárásaiban, az irányítási rendszereiben vagy a belső 

ellenőrzési mechanizmusokban, az alkalmazandó korrekciós együttható 2,2;  

d) ha a jogsértés negatív hatással van a tárolt adatok minőségére, az alkalmazandó 

korrekciós együttható 1,5;  

e) a jogsértés szándékos elkövetése esetén alkalmazandó korrekciós együttható 2;  

f) ha a jogsértés ilyenként való azonosítása óta nem tettek semmilyen lépést annak 

orvoslására, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,7;  

g) ha az értékpapírosítási adattár felső vezetése nem működött együtt az ESMA-val 

annak vizsgálatai lefolytatásában, az alkalmazandó korrekciós együttható 1,5.  

II.Enyhítő tényezőkhöz kapcsolódó korrekciós együtthatók:  
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a) ha a jogsértés elkövetésének időtartama nem éri el a 24 órát, az alkalmazandó 

korrekciós együttható 0,9;  

b) ha az értékpapírosítási adattár felső vezetése bizonyítani tudja, hogy minden 

szükséges lépést megtettek a jogsértés megakadályozására, az alkalmazandó korrekciós 

együttható 0,7;  

c) ha az értékpapírosítási adattár gyorsan, hatékonyan és maradéktalanul az ESMA 

tudomására hozta a jogsértést, az alkalmazandó korrekciós együttható 0,4;  

d) ha az értékpapírosítási adattár önkéntes intézkedéseket hozott annak biztosítására, 

hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló jogsértés elkövetésére, az alkalmazandó 

korrekciós együttható 0,6. 
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The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 

of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 

the preparation of the report: 

At the first stakeholders meeting on 25 January 2016:  

 

Entity and/or person 

AFME, Richard Hopkin 

AIMA, Jane Moran 

APG, Johan Banard 

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov 

Blackrock, Carey Evans 

Deutsche Bank, Stephanie Schneider 

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke 

European Banking Federation, Enrique Velazquez 
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French Banking Federation, Antoine Garnier 

HSBC, Constance Usherwood 

ING, Johanneke Weitjens 

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti 

Lease Europe, Ingrid Vermeersch 

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart 

NN Investment Partners, Emanuel van Praag 

PGGM, Michel De Jonge 

Prime Collateralised Securities, Ian Bell 
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At the second stakeholders meeting on 21 June 2016: 

 

Entity and/or person 

AFME, Richard Hopkin 

AIMA, Jane Moran 

AmCham, Cameron Morrisy  

APG, Johan Banard 

Association of British Insurers, Julie Shah 

Association of Danish Mortgage Banks, Jens Valdemar Krenchel 

Association of German Banks, Kolja Gabriel 

Autorité des Marchés Financiers, Veronique Cerneau 

AXA Group, Emmanuelle Nasse-Bridier 

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov 

Banking & Payments Federation Ireland, Niamh O'Donnellan 

Blackrock, Carey Evans 

BMW, Maurus Unsoeld 

British Banking Association, Ashley Dorrington 

CreditUtility, Casey Campbell & Tamar Joulia-Paris  

CREFC Europe, Peter Cosmetatos 

Dutch Securitisation Association, Rob Koning 

EuroABS, Ben Bates 

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke 

European Banking Federation, Enrique Velazquez 

European Financial Services Round Table, Rémi Haumonté 
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Financing and Leasing Association, Edward Simpson 

Fleishman Hillard, Chiara Sandon 

Ford Credit Europe, Eugene Scales 

French Asset Management Association, Maria Goncalves 

French Banking Federation, Antoine Garnier 

HSBC, Constance Usherwood 

ING, Johanneke Weitjens 

Insurance Europe, Alois Thiant 

International Capital Market Association, Patrik Karlsson 

Italian banking association, Emanuela Farris 

KfW Bankengruppe, Helmut von Glasenapp 

Lease Europe, Ingrid Vermeersch 

Loan Market Association, Nicholas Voisey 

McGraw Hill Financial, David Henry Doyle 

Moody’s Investors Service, Winifred Alexander-Tate 

NN Investment Partners, Emanuel van Praag 

PGGM, Michel De Jonge 

Prime Collateralised Securities, Ian Bell 

Prudential M&G, Branimira Radoslavova 

Société Générale, Hugues Saillard 

Standard Life Investment, Anne Schneider 

The Investment Association, Pamela Gachara 
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TwentyFour Asset Management, Rob Ford 

Verband der Automobilindustrie, Ralf Diemer 

Webers Handwick, Katie LaZelle 

 

Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings: 

Entity and/or person 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß 

CEPS, Karel Lannoo 

CFA Institute, Josina Kamerling 

De Argumentenfabriek, Robin Fransman 

Deutsche Bank, Stephanie Schneider 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner 

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn 

EURONEXT, Daphne van der Stam 

European Central Bank, Vítor Constâncio 

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza 

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann 

ESMA, Steven Maijoor 

FESSUD, Marie Lepretre  

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young 

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand 

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti 

Investment Association, Pamela Gachara   

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart 

Rabobank, Bas Brouwers 
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Santander, Andrew Scourse 

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs 

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton 

University of Amsterdam, Ewald Engelen 

University of the West of England, Daniela Gabor 

VNO-NCW, Winand Quaedvlieg 
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