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Ændringsforslag  109 

 Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

Forslag til forordning 
-

 Ændringsforslag 

 Europa-Parlamentet forkaster 

Kommissionens forslag. 

Or. pt 

 

Begrundelse 

Whereas: i) securitisation has never affected the funding of SMEs, as consumption generates 

the need for the majority of securitised loans (house purchases, car purchases, higher 

education, etc.); ii) by securitising non-performing loans, securitisation has served, above all, 

to “clean up” the balance sheets of the financial institutions; iii) the so-called financial 

products created as a result of securitisation are – by their very nature – highly complex and 

opaque, as they are still subject to all manner of default and can entail wide-ranging and 

serious risks; iv) the real objective of the Commission proposal is to revive the European 

securitisation markets, which, owing to the fact that they were one of the most responsible for 

the 2007/2008 financial crisis, have recorded moderate growth since then; v) securitisation 

will never be the solution to job creation or fostering sustainable growth, but rather will serve 

as a profit lever for financial institutions and to stimulate financial speculation. 

Ændringsforslag  110 

 Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Securitisering er en transaktion, der 

gør det muligt for långiver — normalt et 

kreditinstitut — at refinansiere en række 

lån eller eksponeringer som f.eks. lån til 

fast ejendom, billeasingaftaler, 

forbrugerlån eller kreditkort, ved at 

omdanne dem til omsættelige værdipapirer. 

Långiveren samler og omgrupperer en 

portefølje af sine lån, som han organiserer i 

forskellige risikokategorier for forskellige 

investorer, hvilket giver investorerne 

(1) Securitisering er en transaktion, der 

gør det muligt for långiver — normalt et 

kreditinstitut — at refinansiere en række 

lån eller eksponeringer som f.eks. lån til 

fast ejendom, billeasingaftaler, 

forbrugerlån eller kreditkort, ved at 

omdanne dem til omsættelige værdipapirer. 

Långiveren samler og omgrupperer en 

portefølje af sine lån, som han organiserer i 

forskellige risikokategorier for forskellige 

investorer, hvilket giver investorerne 
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adgang til investeringer i lån og andre 

eksponeringer, som de normalt ikke ville 

have direkte adgang til. Afkastet til 

investorerne skabes af pengestrømmene fra 

de underliggende lån. 

adgang til investeringer i lån og andre 

eksponeringer, som de normalt ikke ville 

have direkte adgang til. Afkastet til 

investorerne skabes af pengestrømmene fra 

de underliggende lån. Samtidig styrker 

udlåner sit likviditetsniveau gennem 

securitiseringsproceduren. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I investeringsplanen for Europa, 

som blev fremlagt den 26. november 2014, 

meddelte Kommissionen, at den agtede at 

genopbygge securitiseringsmarkeder af 

høj kvalitet, uden at gentage de 

fejltagelser, der blev begået forud for den 

finansielle krise i 2008. Udviklingen af et 

simpelt, transparent og standardiseret 

securitiseringsmarked er en af 

hjørnestenene i kapitalmarkedsunionen 

(CMU) og bidrager til Kommissionens 

prioriterede mål om at støtte jobskabelse 

og en tilbagevenden til bæredygtig vækst. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  112 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I investeringsplanen for Europa, 

som blev fremlagt den 26. november 2014, 

meddelte Kommissionen, at den agtede at 

(2) I investeringsplanen for Europa, 

som blev fremlagt den 26. november 2014, 

meddelte Kommissionen, at den agtede at 
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genopbygge securitiseringsmarkeder af høj 

kvalitet, uden at gentage de fejltagelser, der 

blev begået forud for den finansielle krise i 

2008. Udviklingen af et simpelt, 

transparent og standardiseret 

securitiseringsmarked er en af 

hjørnestenene i kapitalmarkedsunionen 

(CMU) og bidrager til Kommissionens 

prioriterede mål om at støtte jobskabelse 

og en tilbagevenden til bæredygtig vækst. 

genopbygge securitiseringsmarkeder af høj 

kvalitet, uden at gentage de fejltagelser, der 

blev begået forud for den finansielle krise i 

2008. Udviklingen af et simpelt, 

transparent og standardiseret 

securitiseringsmarked er en af 

hjørnestenene i kapitalmarkedsunionen 

(CMU) og skal bidrage til at støtte 

jobskabelse og en tilbagevenden til 

bæredygtig vækst. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  113 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I investeringsplanen for Europa, 

som blev fremlagt den 26. november 2014, 

meddelte Kommissionen, at den agtede at 

genopbygge securitiseringsmarkeder af høj 

kvalitet, uden at gentage de fejltagelser, der 

blev begået forud for den finansielle krise i 

2008. Udviklingen af et simpelt, 

transparent og standardiseret 

securitiseringsmarked er en af 

hjørnestenene i kapitalmarkedsunionen 

(CMU) og bidrager til Kommissionens 

prioriterede mål om at støtte jobskabelse 

og en tilbagevenden til bæredygtig vækst. 

(2) I investeringsplanen for Europa, 

som blev fremlagt den 26. november 2014, 

meddelte Kommissionen, at den agtede at 

genopbygge securitiseringsmarkeder af høj 

kvalitet, uden at gentage de fejltagelser, der 

blev begået forud for den finansielle krise i 

2008. Udviklingen af et simpelt, 

transparent og standardiseret 

securitiseringsmarked er en af 

hjørnestenene i kapitalmarkedsunionen 

(CMU). 

Or. en 

Begrundelse 

Der er intet belæg for, at den nuværende manglende økonomiske vækst kan løses ved hjælp af 

foranstaltninger på udbudssiden, og masser af belæg for, at den kan løses ved hjælp af større 

skattemæssige incitamenter. EU's manglende evne til at handle koordineret for at stimulere 

realøkonomien bør ikke være en undskyldning for at stimulere den allerede opblæste virtuelle 

økonomi. 
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Ændringsforslag  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den Europæiske Union ikke har til 

hensigt at svække den lovgivningsmæssige 

ramme, der blev gennemført efter den 

finansielle krise for at imødegå de risici, 

der er forbundet med yderst kompleks, 

ikketransparent og risikobetonet 
securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler for bedre at kunne 

differentiere mellem simple, transparente 

og standardiserede produkter og 

komplekse, ikketransparente og 

risikobetonede instrumenter samt anvende 

en mere risikofølsom tilsynsramme. 

(3) Den Europæiske Union skal styrke 

den lovgivningsmæssige ramme, der blev 

gennemført efter den finansielle krise for at 

imødegå de risici, der er forbundet med 

securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler, som gør det muligt at 

anvende en mere risikofølsom 

tilsynsramme. Det er ligeledes vigtigt at 

forbyde resecuritisering og udelukke 

syntetisk securitisering fra denne 

forordning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  115 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den Europæiske Union ikke har til 

hensigt at svække den lovgivningsmæssige 

ramme, der blev gennemført efter den 

finansielle krise for at imødegå de risici, 

der er forbundet med yderst kompleks, 

ikketransparent og risikobetonet 

securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler for bedre at kunne 

differentiere mellem simple, transparente 

og standardiserede produkter og 

komplekse, ikketransparente og 

risikobetonede instrumenter samt anvende 

en mere risikofølsom tilsynsramme. 

(3) Den Europæiske Union ikke har til 

hensigt at svække den lovgivningsmæssige 

ramme, der blev gennemført efter den 

finansielle krise for at imødegå de risici, 

der er forbundet med yderst kompleks, 

ikketransparent og risikobetonet 

securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler for bedre at kunne 

differentiere mellem simple, transparente 

og standardiserede produkter og 

komplekse, ikketransparente og 

risikobetonede finansielle instrumenter 

samt anvende en mere risikofølsom 
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tilsynsramme. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  116 

Antonio Tajani 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den Europæiske Union ikke har til 

hensigt at svække den lovgivningsmæssige 

ramme, der blev gennemført efter den 

finansielle krise for at imødegå de risici, 

der er forbundet med yderst kompleks, 

ikketransparent og risikobetonet 

securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler for bedre at kunne 

differentiere mellem simple, transparente 

og standardiserede produkter og 

komplekse, ikketransparente og 

risikobetonede instrumenter samt anvende 

en mere risikofølsom tilsynsramme. 

(3) Den Europæiske Union har til 

hensigt at styrke den lovgivningsmæssige 

ramme, der blev gennemført efter den 

finansielle krise for at imødegå de risici, 

der er forbundet med yderst kompleks, 

ikketransparent og risikobetonet 

securitisering. Det er vigtigt at sikre, at der 

vedtages regler for bedre at kunne 

differentiere mellem simple, transparente 

og standardiserede produkter og 

komplekse, ikketransparente og 

risikobetonede instrumenter samt anvende 

en mere risikofølsom tilsynsramme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Securitisering er et vigtigt element 

i velfungerende finansielle markeder. En 

velstruktureret securitisering er et vigtig 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

(4) Det er nødvendigt at huske på, at 

en overdreven og uforsvarlig brug af 

securitiserede værdipapirer i årene før 

finanskrisen i 2008 ændrede bankernes 

forretningsmodel og derved fremmede 

fænomenet gearing, som gjorde det muligt 

for bankerne at opnå store fortjenester på 

kort tid, dog med risiko for store tab. Dette 

skabte betingelserne for udbruddet af den 
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kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med 

en indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

finansielle krise i 2008, der startede i 

amerikanske økonomi for derefter at 

brede sig til de øvrige økonomier. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  118 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Securitisering er et vigtigt element 

i velfungerende finansielle markeder. En 

velstruktureret securitisering er et vigtigt 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med 

en indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

(4) En velstruktureret securitisering er 

et middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere bredt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  119 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder. En 

velstruktureret securitisering er et vigtigt 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder. En 

velstruktureret securitisering er et vigtigt 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). Securitisering kan også give 

individuelle kreditinstitutter mulighed for 

større fleksibilitet på balancen, for bedre 

at administrere risikokoncentrationer i 

deres porteføljer og for at skabe enklere, 

langsigtede instrumenter for investorer. 

Disse muligheder kan tilsammen forbedre 

den finansielle sektors fleksibilitet og 

tilskynde til bredere, langsigtede 

investeringer i realøkonomien. Samtidig 

kan securitisering øge risiciene ved større 

indbyrdes forbundethed og overdreven 

gearing. Den kan også tilskynde til 

spekulative, kortsigtede investeringer og 

tilsynsarbitrage. Denne forordning 

tilskynder derfor til kompetente 

myndigheders nøje overvågning af et 

finansieringsinstituts aktiviteter på 

markedet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder. En 

velstruktureret securitisering er et vigtig 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder og 

bidrager til at forbedre finansieringen af 

økonomien. En velstruktureret 

securitisering er et vigtig middel til at 

diversificere finansieringskilderne og 

allokere risici mere effektivt inden for EU's 

finansielle system. Det vil give mulighed 

for en bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

Or. el 

 

Ændringsforslag  121 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder. En 

(4) Securitisering er et vigtigt element i 

velfungerende finansielle markeder. En 
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velstruktureret securitisering er et vigtig 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

økonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

velstruktureret securitisering er et vigtig 

middel til at diversificere 

finansieringskilderne og allokere risici 

mere effektivt inden for EU's finansielle 

system. Det vil give mulighed for en 

bredere fordeling af risikoen i den 

finansielle sektor og bidrage til at frigøre 

kapacitet på de eksponeringsleverende 

institutters balancer for dermed at give 

mulighed for yderligere långivning til 

realøkonomien. Generelt kan det øge det 

finansielle systems effektivitet og give 

yderligere investeringsmuligheder. 

Securitisering kan slå bro mellem 

kreditinstitutter og kapitalmarkeder med en 

indirekte fordel for virksomheder og 

borgere (f.eks. gennem billigere lån, 

virksomhedsfinansiering, realkreditlån og 

kreditkort). 

Or. es 

 

Ændringsforslag  122 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer, kræver, at man på EU-

niveau klart definerer, hvad STS-

securitisering er, da den mere 

risikofølsomme reguleringsmæssige 

behandling af kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber ellers vil kunne 

anvendes på forskellige typer af 

securitisering i forskellige medlemsstater, 

hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer og alle securitiseringer, 

der indeholder og støtter projekter, som 

bidrager til at opfylde FN's aftale fra 

klimakonferencen COP 21 ("bæredygtige 

STS"), kræver, at man på EU-niveau klart 

definerer, hvad STS-securitisering er, da 

den mere risikofølsomme 

reguleringsmæssige behandling af 

kreditinstitutter og forsikringsselskaber 

ellers vil kunne anvendes på forskellige 

typer af securitisering i forskellige 

medlemsstater, hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer, kræver, at man på EU-

niveau klart definerer, hvad STS-

securitisering er, da den mere 

risikofølsomme reguleringsmæssige 

behandling af kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber ellers vil kunne 

anvendes på forskellige typer af 

securitisering i forskellige medlemsstater, 

hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer, kræver, at man på EU-

niveau klart definerer, hvad STS-

securitisering er, da den mere 

risikofølsomme reguleringsmæssige 

behandling af kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber ellers vil kunne 

anvendes på forskellige typer af 

securitisering i forskellige medlemsstater, 

hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 

Samtidig er det vigtigt at sikre, at der 

findes et indre marked for STS- 

securitiseringer, der gør 

grænseoverskridende transaktioner 

nemmere. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  124 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer, kræver, at man på EU-

niveau klart definerer, hvad STS-

securitisering er, da den mere 

(5) Indførelsen af en tilsynsramme, der 

er mere risikofølsom over for simple, 

transparente og standardiserede ("STS") 

securitiseringer, kræver, at man på EU-

niveau klart definerer, hvad STS-

securitisering er, da den mere 
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risikofølsomme reguleringsmæssige 

behandling af kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber ellers vil kunne 

anvendes på forskellige typer af 

securitisering i forskellige medlemsstater, 

hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 

risikofølsomme reguleringsmæssige 

behandling af kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber ellers vil kunne 

anvendes på forskellige typer af 

securitisering i forskellige medlemsstater, 

hvilket vil medføre ulige 

konkurrencevilkår og tilsynsarbitrage. 

Ellers ville mange securitiseringer ikke 

være tilstrækkeligt risikofølsomme på 

grund af manglen på egnede 

risikofaktorer i de forskellige metoder til 

fastlæggelse af risikovægtning. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Der bør i overensstemmelse med de 

gældende definitioner i den 

sektorspecifikke EU-lovgivning fastsættes 

definitioner af alle de centrale begreber 

inden for securitisering. Der er især behov 

for en klar og omfattende definition af 

securitisering, der dækker alle 

transaktioner eller ordninger, hvorved 

kreditrisikoen i forbindelse med en 

eksponering eller pulje af eksponeringer 

opdeles i trancher. En eksponering, der 

skaber en direkte betalingsforpligtelse for 

en transaktion eller ordning, som anvendes 

til at finansiere eller drive fysiske aktiver, 

bør ikke betragtes som en eksponering mod 

en securitisering, selv om transaktionen 

eller ordningen omfatter 

betalingsforpligtelser med forskellig 

rangorden. 

(6) Der bør i overensstemmelse med de 

gældende definitioner i den 

sektorspecifikke EU-lovgivning fastsættes 

definitioner af alle de centrale begreber 

inden for securitisering. Der er især behov 

for en klar og omfattende definition af 

securitisering, der dækker alle 

transaktioner eller ordninger, hvorved 

betalinger i forbindelse med 

transaktionerne eller ordningerne er 

afhængige af resultaterne af 

eksponeringer eller puljen af 

eksponeringer. Den økonomiske 

overførsel af eksponeringer, der skal 

securitiseres, bør ske ved overførsel af 

ejerskabet af de securitiserede 

eksponeringer fra det 

eksponeringsleverende institut til en 

SSPE eller gennem en SSPE's indirekte 

deltagelse. En eksponering, der skaber en 

direkte betalingsforpligtelse for en 

transaktion eller ordning, som anvendes til 

at finansiere eller drive fysiske aktiver, bør 

ikke betragtes som en eksponering mod en 
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securitisering, selv om transaktionen eller 

ordningen omfatter betalingsforpligtelser 

med forskellig rangorden. 

  

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Der bør i overensstemmelse med de 

gældende definitioner i den 

sektorspecifikke EU-lovgivning fastsættes 

definitioner af alle de centrale begreber 

inden for securitisering. Der er især behov 

for en klar og omfattende definition af 

securitisering, der dækker alle 

transaktioner eller ordninger, hvorved 

kreditrisikoen i forbindelse med en 

eksponering eller pulje af eksponeringer 

opdeles i trancher. En eksponering, der 

skaber en direkte betalingsforpligtelse for 

en transaktion eller ordning, som anvendes 

til at finansiere eller drive fysiske aktiver, 

bør ikke betragtes som en eksponering mod 

en securitisering, selv om transaktionen 

eller ordningen omfatter 

betalingsforpligtelser med forskellig 

rangorden. 

(6) Der bør i overensstemmelse med de 

gældende definitioner i den 

sektorspecifikke EU-lovgivning fastsættes 

definitioner af alle de centrale begreber 

inden for securitisering. Der er især behov 

for en klar og omfattende definition af 

securitisering, der dækker alle 

transaktioner eller ordninger. En 

eksponering, der skaber en direkte 

betalingsforpligtelse for en transaktion 

eller ordning, som anvendes til at 

finansiere eller drive fysiske aktiver, bør 

ikke betragtes som en eksponering mod en 

securitisering, selv om transaktionen eller 

ordningen omfatter betalingsforpligtelser 

med forskellig rangorden. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  127 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Et organiserende institut bør 

kunne uddelegere opgaverne til et 

administrationsselskab og fortsat være 

ansvarligt for alle sine forpligtelser under 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der er på både internationalt og 

europæisk plan allerede gjort et stort 

arbejde med henblik på at identificere 

STS-securitisering, og i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/61 og 

(EU) 2015/35, er der allerede fastsat 

kriterier for simple, transparente og 

standardiserede securitiseringer til 

specifikke formål, som er omfattet af en 

mere risikofølsom tilsynsmæssig 

behandling. 

(7) Der skal på både internationalt og 

europæisk plan gøres en større indsats 

med henblik på at identificere STS-

securitisering, og i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/61 og 

(EU) 2015/35, er der allerede fastsat 

kriterier for simple, transparente og 

standardiserede securitiseringer til 

specifikke formål, som er omfattet af en 

mere risikofølsom tilsynsmæssig 

behandling. 

__________________ __________________ 

22Kommissionens delegerede forordning af 

10. oktober 2014, som supplerer forordning 

(EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter 

(EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1). 

22Kommissionens delegerede forordning af 

10. oktober 2014, som supplerer forordning 

(EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter 

(EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1). 

23Kommissionens delegerede forordning 

(EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang 

til og udøvelse af forsikrings- og 

genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 

(EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1). 

23Kommissionens delegerede forordning 

(EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang 

til og udøvelse af forsikrings- og 

genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 

(EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1). 

Or. el 



 

PE587.495v01-00 16/145 AM\1101631DA.doc 

DA 

 

Ændringsforslag  129 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Det er vigtigt, at der på grundlag af 

de gældende kriterier, BCBS-IOSCO-

kriterierne, der blev vedtaget den 23. juli 

2015 til identificering af simple, 

transparente og sammenlignelige 

securitiseringer, og især EBA's anbefaling 

om kvalificering af securitiseringer, der 

blev offentliggjort den 7. juli 2015, 

indføres en generel og tværsektorielt 

gældende definition af STS-securitisering. 

(8) Det er vigtigt, at der på grundlag af 

de gældende kriterier, BCBS-IOSCO-

kriterierne, der blev vedtaget den 23. juli 

2015 til identificering af simple, 

transparente og sammenlignelige 

securitiseringer, med henblik på at sikre 

tilstrækkelig kapital til securitiseringer og 

især på EBA's anbefaling om kvalificering 

af securitiseringer, der blev offentliggjort 

den 7. juli 2015, indføres en generel og 

tværsektorielt gældende definition af STS-

securitisering. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  130 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Gennemførelse af STS-kriterier i 

hele EU bør ikke føre til forskellig praksis. 

Disse praksisser ville kunne skabe 

potentielle hindringer for 

grænseoverskridende investorer ved at 

tvinge dem til at sætte sig ind i de 

specifikke regler for de enkelte 

medlemsstater og dermed underminere 

investorernes tillid til STS-kriterierne. 

(9) Gennemførelse af STS-kriterier i 

hele EU bør ikke føre til forskellig praksis, 

men i stedet til udvikling af et sikkert 

securitiseringsmarked. Disse praksisser 

ville kunne skabe potentielle hindringer for 

grænseoverskridende investorer ved at 

tvinge dem til at sætte sig ind i de 

specifikke regler for de enkelte 

medlemsstater og dermed underminere 

investorernes tillid til STS-kriterierne. 

Or. el 
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Ændringsforslag  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det er vigtigt, at de kompetente 

myndigheder arbejder tæt sammen for at 

sikre en fælles og ensartet forståelse af 

STS-kravene i hele Unionen og tage højde 

for eventuelle fortolkningsproblemer. De 

tre europæiske tilsynsmyndigheder bør i 

lyset af denne målsætning og inden for 

rammerne af Det Fælles Udvalg af 

Europæiske Tilsynsmyndigheder 

koordinere deres arbejde og de kompetente 

myndigheders arbejde for at sikre 

tværsektoriel sammenhæng og vurdere de 

praktiske spørgsmål, der måtte opstå med 

hensyn til STS-securitiseringer. I den 

forbindelse bør man indhente 

markedsdeltagernes synspunkter og i videst 

muligt omfang tage disse i betragtning. 

Resultatet af disse drøftelser bør 

offentliggøres på de europæiske 

tilsynsmyndigheders websteder for at 

hjælpe eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter, SSPE'er og 

investorer med at vurdere STS-

securitiseringer inden udstedelse af eller 

investering i sådanne positioner. En sådan 

koordinationsmekanisme vil være særlig 

vigtig i perioden op til gennemførelsen af 

denne forordning. 

(10) Det er vigtigt, at en europæisk 

tilsynsmyndighed forvalter en ekstern 

certificeringsordning for at sikre en fælles 

og ensartet forståelse af STS-kravene i hele 

Unionen og tage højde for eventuelle 

fortolkningsproblemer. Det udpegede 

regulerende organ bør sammen med de to 

andre europæiske tilsynsmyndigheder i 

lyset af denne målsætning og inden for 

rammerne af Det Fælles Udvalg af 

Europæiske Tilsynsmyndigheder 

koordinere deres arbejde og de kompetente 

myndigheders arbejde for at sikre 

tværsektoriel sammenhæng og vurdere de 

praktiske spørgsmål, der måtte opstå med 

hensyn til STS-securitiseringer. I den 

forbindelse bør man indhente 

markedsdeltagernes synspunkter og i videst 

muligt omfang tage disse i betragtning. 

Resultatet af disse drøftelser bør 

offentliggøres på de europæiske 

tilsynsmyndigheders websteder for at 

hjælpe eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter, SSPE'er og 

investorer med at vurdere STS-

securitiseringer inden udstedelse af eller 

investering i sådanne positioner. En sådan 

koordinationsmekanisme vil være særlig 

vigtig i perioden op til gennemførelsen af 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det er vigtigt, at de kompetente 

myndigheder arbejder tæt sammen for at 

sikre en fælles og ensartet forståelse af 

STS-kravene i hele Unionen og tage højde 

for eventuelle fortolkningsproblemer. De 

tre europæiske tilsynsmyndigheder bør i 

lyset af denne målsætning og inden for 

rammerne af Det Fælles Udvalg af 

Europæiske Tilsynsmyndigheder 

koordinere deres arbejde og de kompetente 

myndigheders arbejde for at sikre 

tværsektoriel sammenhæng og vurdere de 

praktiske spørgsmål, der måtte opstå med 

hensyn til STS-securitiseringer. I den 

forbindelse bør man indhente 

markedsdeltagernes synspunkter og i videst 

muligt omfang tage disse i betragtning. 

Resultatet af disse drøftelser bør 

offentliggøres på de europæiske 

tilsynsmyndigheders websteder for at 

hjælpe eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter, SSPE'er og 

investorer med at vurdere STS-

securitiseringer inden udstedelse af eller 

investering i sådanne positioner. En sådan 

koordinationsmekanisme vil være særlig 

vigtig i perioden op til gennemførelsen af 

denne forordning. 

(10) Det er vigtigt, at de kompetente 

myndigheder arbejder tæt sammen for at 

sikre en fælles og ensartet forståelse af 

STS-kravene i hele Unionen og tage højde 

for eventuelle fortolkningsproblemer. De 

tre europæiske tilsynsmyndigheder bør i 

lyset af denne målsætning og inden for 

rammerne af Det Fælles Udvalg af 

Europæiske Tilsynsmyndigheder, under 

hvilket der nedsættes et nyt 

securiteringsudvalg, koordinere deres 

arbejde og de kompetente myndigheders 

arbejde for at sikre tværsektoriel 

sammenhæng og vurdere de praktiske 

spørgsmål, der måtte opstå med hensyn til 

STS-securitiseringer. I den forbindelse bør 

man indhente markedsdeltagernes 

synspunkter og i videst muligt omfang tage 

disse i betragtning. Resultatet af disse 

drøftelser bør offentliggøres på de 

europæiske tilsynsmyndigheders websteder 

for at hjælpe eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter, 

SSPE'er og investorer med at vurdere STS-

securitiseringer inden udstedelse af eller 

investering i sådanne positioner. En sådan 

koordinationsmekanisme vil være særlig 

vigtig i perioden op til gennemførelsen af 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  133 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Investeringer i eller eksponeringer 

mod securitiseringer vil ikke blot 

eksponere investorer for kreditrisici i 

forbindelse med de underliggende lån eller 

(11) Investeringer i eller eksponeringer 

mod securitiseringer vil ikke blot 

eksponere investorer for kreditrisici i 

forbindelse med de underliggende lån eller 
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eksponeringer, men den proces, hvorved 

securitiseringerne struktureres, kunne også 

medføre andre risici som f.eks. agency 

risks, modelrisici, juridiske og 

operationelle risici, modpartsrisici, 

forvaltningsmæssige risici, likviditetsrisici, 

koncentrationsrisici og risici af 

driftsmæssig karakter. Det er derfor vigtigt, 

at de institutionelle investorer er underlagt 

forholdsmæssige krav om due diligence, 

der sikrer, at de foretager en passende 

vurdering af de risici, der opstår ved alle 

typer securitiseringer, til gavn for 

detailinvestoren. Due diligence kan således 

også øge tilliden til markedet og mellem de 

enkelte eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og investorer. Det 

er nødvendigt, at investorer også udviser 

passende due diligence med hensyn til 

STS-securitiseringer. De kan orientere sig 

på baggrund af de oplysninger, som 

parterne i securitiseringen stiller til 

rådighed, navnlig STS-meddelelsen og de 

oplysninger, der knytter sig hertil, som bør 

give investorerne alle relevante 

oplysninger om den måde, hvorpå STS-

kriterierne er opfyldt. Institutionelle 

investorer bør kunne have passende tillid 

til STS-meddelelsen og de oplysninger, 

som afgives af det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en om, hvorvidt en securitisering 

opfylder STS-kravene. 

eksponeringer, men den proces, hvorved 

securitiseringerne struktureres, kunne også 

medføre andre risici som f.eks. agency 

risks, modelrisici, juridiske og 

operationelle risici, modpartsrisici, 

forvaltningsmæssige risici, likviditetsrisici, 

koncentrationsrisici og risici af 

driftsmæssig karakter. Det er derfor vigtigt, 

at de institutionelle investorer, herunder 

kapitalforvaltere, er underlagt 

forholdsmæssige krav om due diligence, 

der sikrer, at de foretager en passende 

vurdering af de risici, der opstår ved alle 

typer securitiseringer, til gavn for 

detailinvestoren. Due diligence kan således 

også øge tilliden til markedet og mellem de 

enkelte eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og investorer. Det 

er nødvendigt, at investorer også udviser 

passende due diligence med hensyn til 

STS-securitiseringer. De kan orientere sig 

på baggrund af de oplysninger, som 

parterne i securitiseringen stiller til 

rådighed, navnlig STS-meddelelsen og de 

oplysninger, der knytter sig hertil, som bør 

give investorerne alle relevante 

oplysninger om den måde, hvorpå STS-

kriterierne er opfyldt. Institutionelle 

investorer bør kunne have passende tillid 

til STS-meddelelsen og de oplysninger, 

som afgives af det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en om, hvorvidt en securitisering 

opfylder STS-kravene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Investeringer i eller eksponeringer 

mod securitiseringer vil ikke blot 

(11) Investeringer i eller eksponeringer 

mod securitiseringer vil ikke blot 
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eksponere investorer for kreditrisici i 

forbindelse med de underliggende lån eller 

eksponeringer, men den proces, hvorved 

securitiseringerne struktureres, kunne også 

medføre andre risici som f.eks. agency 

risks, modelrisici, juridiske og 

operationelle risici, modpartsrisici, 

forvaltningsmæssige risici, likviditetsrisici, 

koncentrationsrisici og risici af 

driftsmæssig karakter. Det er derfor vigtigt, 

at de institutionelle investorer er underlagt 

forholdsmæssige krav om due diligence, 

der sikrer, at de foretager en passende 

vurdering af de risici, der opstår ved alle 

typer securitiseringer, til gavn for 

detailinvestoren. Due diligence kan således 

også øge tilliden til markedet og mellem de 

enkelte eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og investorer. Det 

er nødvendigt, at investorer også udviser 

passende due diligence med hensyn til 

STS-securitiseringer. De kan orientere sig 

på baggrund af de oplysninger, som 

parterne i securitiseringen stiller til 

rådighed, navnlig STS-meddelelsen og de 

oplysninger, der knytter sig hertil, som bør 

give investorerne alle relevante 

oplysninger om den måde, hvorpå STS-

kriterierne er opfyldt. Institutionelle 

investorer bør kunne have passende tillid 

til STS-meddelelsen og de oplysninger, 

som afgives af det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en om, hvorvidt en securitisering 

opfylder STS-kravene. 

eksponere investorer for kreditrisici i 

forbindelse med de underliggende lån eller 

eksponeringer, men den proces, hvorved 

securitiseringerne struktureres, kunne også 

medføre andre risici som f.eks. agency 

risks, modelrisici, juridiske og 

operationelle risici, modpartsrisici, 

forvaltningsmæssige risici, likviditetsrisici, 

koncentrationsrisici og risici af 

driftsmæssig karakter. Det er derfor vigtigt, 

at de institutionelle investorer er underlagt 

forholdsmæssige krav om due diligence, 

der sikrer, at de foretager en passende 

vurdering af de risici, der opstår ved alle 

typer securitiseringer, til gavn for 

detailinvestoren. Due diligence kan således 

også øge tilliden til markedet og mellem de 

enkelte eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og investorer. Det 

er nødvendigt, at investorer også udviser 

passende due diligence med hensyn til 

STS-securitiseringer. De kan orientere sig 

på baggrund af de oplysninger, som 

parterne i securitiseringen stiller til 

rådighed, navnlig STS-meddelelsen og de 

oplysninger, der knytter sig hertil, som bør 

give investorerne alle relevante 

oplysninger om den måde, hvorpå STS-

kriterierne er opfyldt. Institutionelle 

investorer bør kunne have passende tillid 

til den respektive eksterne 

certificeringsagent for STS-meddelelsen 

og de oplysninger, som afgives af det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en om, 

hvorvidt en securitisering opfylder STS-

kravene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter 

andre securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der 

ligger til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer, således at eksponeringer, 

der indgår i securitiseringer, er af samme 

kvalitet som dem, der tilbageholdes på det 

eksponeringsleverende instituts balance, 

og således at eksponeringerne, før de 

medtages i en securitisering, har optrådt 

på det eksponeringsleverende instituts 

balance i en væsentlig del af deres 

kontraktmæssige løbetid. Det er derfor 

vigtigt for eksponeringsleverende 

institutter eller organiserende institutter at 

tilbageholde en væsentlig økonomisk 

nettoeksponering mod de pågældende 

underliggende risici både i et betydeligt 

tidsrum før securitiseringen og efter 

securitiseringen. Generelt bør 

securitiseringstransaktioner ikke 

struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. STS-

meddelelsen bør indikere over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tidligere har tilbageholdt og 

fremover vil tilbageholde en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 
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eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 
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given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter 

andre securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der 

ligger til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  137 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 
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eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske 

Risici bør ved hjælp af 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

kunne foreslå de kompetente 

myndigheder en lavere sats for 

risikotilbageholdelse for 

securitiseringsmarkedet som helhed eller 

for visse segmenter af dette marked. 

ESRB bør i denne forbindelse redegøre 

for, hvordan det har taget hensyn til 

behovet for at tilnærme risikoen og de 

makrotilsynsmæssige aspekter ved en 

nedsættelse af tilbageholdelsessatsen. 
Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 
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anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Morten Messerschmidt 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige 

værdipapirer, har, i forhold til 

investorernes interesser. Med henblik på 

dette bør det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver tilbageholde en 

væsentlig interesse i securitiseringens 

underliggende eksponeringer. Det er derfor 

vigtigt for eksponeringsleverende 

institutter eller organiserende institutter at 

tilbageholde en væsentlig økonomisk 

nettoeksponering mod de pågældende 

underliggende risici. Generelt bør 

securitiseringstransaktioner ikke 

struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der er involveret i 

en securitisering, har, i forhold til 

investorernes interesser. Med henblik på 

dette bør det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver tilbageholde en 

væsentlig interesse i securitiseringens 

underliggende eksponeringer. Det er derfor 

vigtigt for eksponeringsleverende 

institutter eller organiserende institutter at 

tilbageholde en væsentlig økonomisk 

nettoeksponering mod de pågældende 

underliggende risici. Generelt bør 

securitiseringstransaktioner ikke 

struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 
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tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det 

eksponeringsleverende institut 

tilbageholder en væsentlig økonomisk 

nettoeksponering mod de underliggende 

risici. Der bør fastsættes visse undtagelser 

for tilfælde, hvor securitiserede 

eksponeringer er fuldt ud, betingelsesløst 

og uigenkaldeligt garanteret af især 

offentlige myndigheder. Når der gives 

offentlig støtte i form af garantier eller på 

anden måde, finder bestemmelserne i 

denne forordning anvendelse med 

forbehold af statsstøttereglerne. 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af securitisering er meget bred og omfatter en række scenarier, der dækker 

trancheopdeling af kreditrisiko og ikke blot scenarier, hvor en sådan opdeling, helt eller 

delvist, er i form af omsættelige værdipapirer. Med henblik på tydeliggørelse foreslår vi 

derfor, at henvisningen til omdannelse af eksponeringer til omsættelige værdipapirer fjernes. 

 

Ændringsforslag  139 

Burkhard Balz 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 
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eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici, 

der fastsættes til 5 %. Generelt bør 

securitiseringstransaktioner ikke 

struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 12 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt af afpasse de 

interesser, som de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

de oprindelige långivere, der omdanner 

eksponeringer til omsættelige værdipapirer, 

har, i forhold til investorernes interesser. 

Med henblik på dette bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver tilbageholde en væsentlig 

interesse i securitiseringens underliggende 

eksponeringer. Det er derfor vigtigt for 

eksponeringsleverende institutter eller 

organiserende institutter at tilbageholde en 

væsentlig økonomisk nettoeksponering 

mod de pågældende underliggende risici. 

Generelt bør securitiseringstransaktioner 

ikke struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 

af især offentlige myndigheder. Når der 

(12) Det er af afgørende betydning at 

afpasse de interesser, som de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og de oprindelige 

långivere, der omdanner eksponeringer til 

omsættelige værdipapirer, har, i forhold til 

investorernes interesser. Med henblik på 

dette bør det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver tilbageholde en 

væsentlig interesse i securitiseringens 

underliggende eksponeringer. Det er derfor 

vigtigt for eksponeringsleverende 

institutter eller organiserende institutter at 

tilbageholde en væsentlig økonomisk 

nettoeksponering mod de pågældende 

underliggende risici. Generelt bør 

securitiseringstransaktioner ikke 

struktureres på en sådan måde, at man 

undgår anvendelse af 

tilbageholdelseskravet. Dette krav bør 

finde anvendelse i alle situationer, hvor en 

securitisering har et økonomisk indhold, 

uanset hvilke retlige strukturer eller 

instrumenter der anvendes. Det er ikke 

nødvendigt at anvende 

tilbageholdelseskravet flere gange. For en 

given securitisering er det tilstrækkeligt, at 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver er underlagt kravet. Når 

securitiseringstransaktioner omfatter andre 

securitiseringspositioner som 

underliggende eksponeringer, bør 

tilbageholdelseskravet ligeledes kun finde 

anvendelse på den securitisering, der ligger 

til grund for investeringen. STS-

meddelelsen indikerer over for 

investorerne, at det eksponeringsleverende 

institut tilbageholder en væsentlig 

økonomisk nettoeksponering mod de 

underliggende risici. Der bør fastsættes 

visse undtagelser for tilfælde, hvor 

securitiserede eksponeringer er fuldt ud, 

betingelsesløst og uigenkaldeligt garanteret 
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gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

af især offentlige myndigheder. Når der 

gives offentlig støtte i form af garantier 

eller på anden måde, finder 

bestemmelserne i denne forordning 

anvendelse med forbehold af 

statsstøttereglerne. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  141 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

(13) Investorers og potentielle 

investorers mulighed for at udvise due 

diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til pålidelige og letanvendelige 

oplysninger om disse instrumenter. Baseret 

på den gældende EU-ret er det vigtigt at 

etablere et omfattende system, hvor 

investorer og potentielle investorer har 

nem adgang til alle de relevante 

oplysninger i hele transaktionernes løbetid, 

at reducere de eksponeringsleverende 

institutters, de organiserende institutters og 

SSPE'ernes rapporteringsopgaver. 

 For at øge gennemsigtigheden på 

markedet bør der etableres et datalager, 

der giver nem adgang til data om 

aggregerede markedstendenser, 

sammenligninger med almindelig 

securitiseringsstruktur samt granulære 

data om den underliggende sikkerhed i 

securitiseringer. Datalageret, der er kendt 

som Det Europæiske 

Securitiseringsdatalager (ESDR), behøver 

ikke udarbejde og administrere alle disse 

oplysninger selv. Der findes allerede 
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tilsvarende ikke-obligatoriske initiativer, 

der har ført til oprettelsen af 

infrastrukturer som f.eks. "European 

Datawarehouse". De oplysninger, der 

skal stilles til rådighed, bør derfor følge 

eksisterende skabeloner og udnytte 

eksisterende infrastruktur i det omfang, 

det er praktisk. 

 ESDR's bestræbelser vil række ud over 

den eksisterende infrastruktur for at 

indsamle data om potentielle systemiske 

risici. Som sådan bør ESDR fokusere på 

at reducere risikomæssige skævheder, 

skabe transparens, der støtter systemisk 

risikostyring, som igen fremmer 

markedsdisciplin. ESDR bør samtidig 

tilskynde og støtte markedets langsigtede, 

bæredygtige udvikling under inddragelse 

af de tre vigtigste aktører på markedet, 

dvs. sælgere og købere af risici samt 

tilsynsmyndigheder. 

 ESDR's styring bør efterligne den 

styringsmodel, der er oprettet for Global 

LEI Foundation (GLEIF). Navnlig 

kontrollen med ESDR bør deles mellem 

repræsentanter for sælgere og købere af 

risici samt tilsynsmyndigheder. ESMA 

koordinerer og leder 

tilsynsmyndighedernes kontrolaktiviteter. 

Andre europæiske tilsynsmyndigheder, 

navnlig Det Europæiske Udvalg for 

Systemiske Risici (ESRB), Den 

Europæiske Centralbank og Den 

Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA), bør også overveje, hvordan 

dette datalager kan være til gavn for dem 

inden for deres respektive 

ansvarsområder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Sander Loones 
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Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. For at øge 

gennemsigtigheden på markedet i EU bør 

der etableres et datalager for 

underliggende eksponeringer i 

securitiseringer. Der findes allerede 

tilsvarende ikke-obligatoriske initiativer, 

som har ført til oprettelsen af 

infrastrukturer som f.eks. "European 

Datawarehouse". De oplysninger, som 

skal videregives ifølge dette krav, bør 

derfor baseres på eksisterende skemaer 

for oplysninger til sådanne 

infrastrukturer. Hvis ESMA vælger at 

delegere forvaltningen af en sådan 

infrastruktur, bør datalagret oprettes i 

henhold til Global LEI Foundations 

(GLEIF's) retningslinjer og kan desuden 

bygge på "European DataWarehouse". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Brian Hayes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 



 

PE587.495v01-00 32/145 AM\1101631DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. ESMA bør oprette et 

europæisk datalager for securitiseringer, 

der er tilpasset alle relevante eksisterende 

datalagre, navnlig ECB's "European 

DataWarehouse". Udover dette datalager 

bør ESMA på sin hjemmeside 

offentliggøre og ajourføre en liste over 

kompetente myndigheder, som 

medlemsstaterne giver de nødvendige 

beføjelser til at føre tilsyn, undersøge og 

udstede sanktioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise rettidig omhu og dermed foretage 

en velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise rettidig omhu og dermed foretage 

en velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 
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instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et 

gennemsigtigt, omfattende system, som er 

baseret på den reelle risiko, der ligger i 

disse instrumenter, og hvor investorer har 

adgang til alle de relevante oplysninger i 

hele transaktionernes løbetid, at reducere 

de eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer og om deres 

underliggende aktiver. Markedet skal 

være gennemsigtigt og skal fremme 

udveksling af oplysninger gennem 

oprettelsen at et særligt offentligt register, 

der indeholder disse data. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  145 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise rettidig omhu og dermed foretage 

en velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise rettidig omhu og dermed foretage 

en velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid og at lette 

investorernes løbende nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 
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Or. el 

 

Ændringsforslag  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters, de 

organiserende institutters og SSPE'ernes 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

(13) Investorernes mulighed for at 

udvise due diligence og dermed foretage en 

velunderbygget vurdering af 

kreditværdigheden af et givent 

securitiseringsinstrument afhænger af deres 

adgang til oplysninger om disse 

instrumenter. Baseret på den gældende EU-

ret er det vigtigt at etablere et omfattende 

system, hvor investorer har adgang til alle 

de relevante oplysninger i hele 

transaktionernes løbetid, at reducere de 

eksponeringsleverende institutters og de 

organiserende institutters 

rapporteringsopgaver og at lette 

investorernes løbende, nemme og gratis 

adgang til pålidelige oplysninger om 

securitiseringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 
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stand til klart at identificere underliggende 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger retaleret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

rådighed for hver tranche. Selv om 

simple, transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er opfyldelse af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underliggende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for 

langfristede og et for kortfristede 

securitiseringer (ABCP), som i vidt 

omfang bør være omfattet af ensartede 

krav med specifikke tilpasninger for at 

afspejle de strukturelle karakteristika i 

disse to markedssegmenter. Disse 

markeder fungerer på forskellig vis, idet 

ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

stand til klart at identificere underliggende 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger retaleret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer. Selv om 

simple, transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er opfyldelse af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underliggende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. 
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kriterierne også afspejle det 

organiserende instituts særlige rolle med 

hensyn til at yde likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  148 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

stand til klart at identificere underliggende 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger retaleret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

(14) For at skabe sikkerhed for 

investorer, eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er bør stille alle væsentlige og 

relevante oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

stand til klart at identificere underliggende 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger retaleret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 
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rådighed for hver tranche. Selv om simple, 

transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er opfyldelse af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underliggende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

rådighed for hver tranche. Selv om simple, 

transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er opfyldelse af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underliggende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

stand til klart at identificere underliggende 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

stand til klart at identificere underliggende 
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låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger relateret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

rådighed for hver tranche. Selv om 

simple, transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er overholdelsen af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underligende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger relateret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer. Selv om 

simple, transparente og standardiserede 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er overholdelsen af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underligende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

likviditetsstøtte til ABCP-
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likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

investeringsselskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

stille alle væsentlige og relevante 

oplysninger om de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og udvikling 

til rådighed i investorrapporten, herunder 

oplysninger, som sætter investorerne i 

stand til klart at identificere underliggende 

låntageres overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger relateret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

rådighed for hver tranche. Selv om simple, 

transparente og standardiserede 

(14) Eksponeringsleverende institutter 

og organiserende institutter bør stille alle 

væsentlige og relevante oplysninger om de 

underliggende eksponeringers 

kreditkvalitet og udvikling til rådighed i 

investorrapporten, herunder oplysninger, 

som sætter investorerne i stand til klart at 

identificere underliggende låntageres 

overtrædelse af kontraktvilkår og 

misligholdelse, gældsomlægning og 

eftergivelse af gæld, henstand, tilbagekøb, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs"), inddrivelser og andre 

afhjælpende foranstaltninger relateret til 

udviklingen i aktiverne i puljen af 

underliggende eksponeringer. 

Investorrapporten bør ligeledes indeholde 

oplysninger om de pengestrømme, der 

genereres af underliggende eksponeringer 

og af forpligtelserne i 

securitiseringsudstedelsen, herunder 

separat oplysning om 

securitiseringspositionens indtægter og 

udbetalinger, dvs. planlagt afdrag og rente, 

førtidige afdrag, forfaldne renter, gebyrer 

og omkostninger samt eventuelle 

oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, der medfører 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af en modpart, samt 

oplysninger om størrelsen og formen af 

kreditværdighedsforbedringer, der er til 

rådighed for hver tranche. Selv om simple, 

transparente og standardiserede 
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securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er overholdelsen af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underligende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

securitiseringer tidligere har klaret sig 

godt, er overholdelsen af ethvert STS-krav 

ikke ensbetydende med, at 

securitiseringspositionen er fri for risici, og 

det antyder heller ikke noget om den 

underligende kreditkvalitet i 

securitiseringen. Det betyder derimod, at 

en forudseende og påpasselig investor vil 

være i stand til at analysere de risici, der er 

forbundet med securitiseringen. Der bør 

være to typer STS-krav: Et for langfristede 

og et for kortfristede securitiseringer 

(ABCP), som i vidt omfang bør være 

omfattet af ensartede krav med specifikke 

tilpasninger for at afspejle de strukturelle 

karakteristika i disse to markedssegmenter. 

Disse markeder fungerer på forskellig vis, 

idet ABCP-programmer er baseret på en 

række ABCP-transaktioner bestående af 

kortfristede eksponeringer, som skal 

erstattes efter udløb. Desuden bør STS-

kriterierne også afspejle det organiserende 

instituts særlige rolle med hensyn til at yde 

likviditetsstøtte til ABCP-

investeringsselskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Ved securitiseringer, der ikke 

foregår ved egentligt salg, vil de 

underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. 

Herved indføres en yderligere 

modpartsrisiko og en potentiel 

kompleksitet, særlig for så vidt angår 

derivataftalens indhold. Til dato har ingen 

(16) Ved securitiseringer, der ikke 

foregår ved egentligt salg, vil de 

underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. 

Herved indføres en yderligere 

modpartsrisiko og en potentiel 

kompleksitet, særlig for så vidt angår 

derivataftalens indhold. Til dato har ingen 
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analyse på internationalt plan eller EU-plan 

været tilstrækkelig til at identificere STS-

kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Det ville være 

gavnligt i fremtiden at vurdere, hvorvidt 

bestemte syntetiske securitiseringer, som 

har klaret sig godt under den finansielle 

krise, og som er simple, transparente og 

standardiserede, vil kunne kvalificeres 

som STS. Kommissionen vil på dette 

grundlag vurdere, om securitiseringer, 

som ikke foregår ved egentligt salg bør 

være omfattet af STS-betegnelsen i et 

kommende forslag. 

analyse på internationalt plan eller EU-plan 

været tilstrækkelig til at identificere STS-

kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Syntetiske 

securitiseringer bør under ingen 

omstændigheder betragtes som STS. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Ved securitiseringer, der ikke 

foregår ved egentligt salg, vil de 

underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. 

Herved indføres en yderligere 

modpartsrisiko og en potentiel 

kompleksitet, særlig for så vidt angår 

derivataftalens indhold. Til dato har ingen 

analyse på internationalt plan eller EU-plan 

været tilstrækkelig til at identificere STS-

kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Det ville være 

gavnligt i fremtiden at vurdere, hvorvidt 

bestemte syntetiske securitiseringer, som 

har klaret sig godt under den finansielle 

krise, og som er simple, transparente og 

standardiserede, vil kunne kvalificeres 

som STS. Kommissionen vil på dette 

grundlag vurdere, om securitiseringer, 

(16) Ved securitiseringer, der ikke 

foregår ved egentligt salg, vil de 

underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. 

Herved indføres en yderligere 

modpartsrisiko og en potentiel 

kompleksitet, særlig for så vidt angår 

derivataftalens indhold. Til dato har ingen 

analyse på internationalt plan eller EU-plan 

været tilstrækkelig til at identificere STS-

kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at udelukke syntetiske 

securitiseringer fra denne forordning. 
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som ikke foregår ved egentligt salg bør 

være omfattet af STS-betegnelsen i et 

kommende forslag. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  153 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Ved securitiseringer, der ikke 

foregår ved egentligt salg, vil de 

underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. 

Herved indføres en yderligere 

modpartsrisiko og en potentiel 

kompleksitet, særlig for så vidt angår 

derivataftalens indhold. Til dato har ingen 

analyse på internationalt plan eller EU-plan 

været tilstrækkelig til at identificere STS-

kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Det ville være 

gavnligt i fremtiden at vurdere, hvorvidt 

bestemte syntetiske securitiseringer, som 

har klaret sig godt under den finansielle 

krise, og som er simple, transparente og 

standardiserede, vil kunne kvalificeres som 

STS. Kommissionen vil på dette grundlag 

vurdere, om securitiseringer, som ikke 

foregår ved egentligt salg bør være 

omfattet af STS-betegnelsen i et 

kommende forslag. 

(16) Ved syntetiske securitiseringer, vil 

de underliggende eksponeringer ikke blive 

overført til en udstedende enhed, men 

kreditrisikoen i forbindelse med de 

underliggende eksponeringer overføres ved 

hjælp af en derivataftale eller garantier. Til 

dato har ingen analyse på internationalt 

plan eller EU-plan været tilstrækkelig til at 

identificere STS-kriterier for denne type af 

securitiseringsinstrumenter. Det ville være 

gavnligt i fremtiden at vurdere, hvorvidt 

bestemte syntetiske securitiseringer, som 

har klaret sig godt under den finansielle 

krise, og som er simple, transparente og 

standardiserede, vil kunne kvalificeres som 

STS. Kommissionen vil på dette grundlag 

vurdere, om securitiseringer, som ikke 

foregår ved egentligt salg bør være 

omfattet af STS-betegnelsen i et 

kommende forslag. 

Or. en 

Begrundelse 

Afhængigt af betydningen af "egentligt salg" (der aldrig er blevet defineret) kan der være 
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nogle typer securitisering, der hverken er et egentligt salg eller syntetiske. Denne betragtning 

omhandler syntetiske, derfor foreslår vi at ændre ordlyden for at tydeliggøre dette. 

 

Ændringsforslag  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre, at investorer udviser 

robust due diligence, og fremme 

vurderingen af de underliggende risici, er 

det vigtigt, at securitiseringstransaktioner 

er sikret ved puljer af eksponeringer, der er 

homogene med hensyn til aktivtype, såsom 

puljer af boliglån, puljer af kommercielle 

lån, leasingaftaler og kreditfaciliteter til 

virksomheder i samme kategori, til 

finansiering af kapitaludgifter eller 

forretningsdrift, puljer af billån og 

billeasingaftaler til låntagere eller lejere 

eller lånpuljer og puljer af kreditfaciliteter 

til enkeltpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller husholdningsmæssigt 

forbrug. 

(18) For at sikre, at investorer udviser 

robust due diligence, og fremme 

vurderingen af de underliggende risici, er 

det vigtigt, at securitiseringstransaktioner 

er sikret ved puljer af eksponeringer, der er 

homogene med hensyn til aktivtype, såsom 

boliglån til enkeltpersoner, boliglån med 

sikkerhed i erhvervsejendomme, 

forbrugerlån til enkeltpersoner til 

personligt, familiemæssigt eller 

husholdningsmæssigt forbrug, 

finansieringsaftaler til finansiering af køb 

af et motorkøretøj (herunder lån, 

leasingaftaler og aftale om lejekøb), lån 

indgået med bilforhandlere til 

finansiering af køb eller tilbageholdelse af 

lager, lån til SMV'er, lån til selskaber (der 

ikke er SMV'er), tilgodehavender fra salg 

og leasing af udstyr (undtagen leasing af 

biler, varevogne, lastbiler og motorcykler). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre, at investorer udviser 

robust due diligence, og fremme 

vurderingen af de underliggende risici, er 

(18) For at sikre, at investorer udviser 

robust due diligence, og fremme 

vurderingen af de underliggende risici, er 
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det vigtigt, at securitiseringstransaktioner 

er sikret ved puljer af eksponeringer, der er 

homogene med hensyn til aktivtype, såsom 

puljer af boliglån, puljer af kommercielle 

lån, leasingaftaler og kreditfaciliteter til 

virksomheder i samme kategori, til 

finansiering af kapitaludgifter eller 

forretningsdrift, puljer af billån og 

billeasingaftaler til låntagere eller lejere 

eller lånpuljer og puljer af kreditfaciliteter 

til enkeltpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller husholdningsmæssigt 

forbrug. 

det vigtigt, at securitiseringstransaktioner 

er sikret ved puljer af eksponeringer, der er 

homogene med hensyn til aktivtype. Disse 

omfatter følgende: puljer af boliglån, 

puljer af kommercielle lån, 

tilgodehavender fra salg, leasingaftaler og 

kreditfaciliteter til virksomheder i samme 

kategori, til finansiering af kapitaludgifter 

eller forretningsdrift, puljer af billån og 

billeasingaftaler til låntagere eller lejere 

eller lånpuljer og puljer af kreditfaciliteter 

til enkeltpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller husholdningsmæssigt 

forbrug. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Det er vigtigt at forebygge 

gentagelse af rene "originate to distribute"-

modeller. I disse situationer yder långivere 

lån ved anvendelse af svage 

bevillingspolitikker, da de på forhånd ved, 

at de dermed forbundne risici vil blive 

solgt til tredjemand. De eksponeringer, 

som securitiseres, skal derfor indgås som 

led i det eksponeringsleverende instituts 

eller den oprindelige långivers normale 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke bør være 

mindre strenge end dem, det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, der 

ikke securitiseres. Oplysninger om 

væsentlige ændringer i bevillingsstandarder 

bør være fuldt tilgængelige for potentielle 

investorer. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver bør 

have tilstrækkelig erfaring med indgåelse 

(19) Det er vigtigt at forebygge en 

gentagelse af rene "originate to distribute"-

modeller, som blev brugt i perioden før 

subprimekrisen i 2008. I disse situationer 

yder långivere lån ved anvendelse af svage 

bevillingspolitikker, da de på forhånd ved, 

at de dermed forbundne risici vil blive 

solgt til tredjemand. Det konstateres med 

bekymring, at visse banker begynder at 

tilbyde lån, der finansierer 100 % af 

anskaffelsesprisen på fast ejendom. De 

eksponeringer, som securitiseres, skal 

derfor indgås som led i det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers normale virksomhed 

i henhold til bevillingsstandarder, som ikke 

bør være mindre strenge end dem, det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, der 

ikke securitiseres. Oplysninger om 

væsentlige ændringer i bevillingsstandarder 
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af eksponeringer af lignende art som dem, 

der er blevet securitiseret. I tilfælde af 

securitiseringer, hvor de underliggende 

eksponeringer er boliglån, bør puljen af lån 

ikke omfatte lån, som er markedsført og 

bevilget med den klausul, at låneansøgeren 

eller, hvor det er relevant, mæglerne, er 

gjort opmærksom på, at oplysningerne 

muligvis ikke er verificeret af långiver. 

Vurderingen af låntagers kreditværdighed 

bør også, når det er relevant, opfylde de 

krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EF, eller tilsvarende krav i 

tredjelande. 

bør være fuldt tilgængelige for potentielle 

investorer. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver bør 

have tilstrækkelig erfaring med indgåelse 

af eksponeringer af lignende art som dem, 

der er blevet securitiseret. I tilfælde af 

securitiseringer, hvor de underliggende 

eksponeringer er boliglån, bør puljen af lån 

ikke omfatte lån, som er markedsført og 

bevilget med den klausul, at låneansøgeren 

eller, hvor det er relevant, mæglerne, er 

gjort opmærksom på, at oplysningerne 

muligvis ikke er verificeret af långiver. 

Vurderingen af låntagers kreditværdighed 

bør også, når det er relevant, opfylde de 

krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EF, eller tilsvarende krav i 

tredjelande. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  157 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Det er vigtigt at forebygge 

gentagelse af rene "originate to distribute"-

modeller. I disse situationer yder långivere 

lån ved anvendelse af svage 

bevillingspolitikker, da de på forhånd ved, 

at de dermed forbundne risici vil blive 

solgt til tredjemand. De eksponeringer, 

som securitiseres, skal derfor indgås som 

led i det eksponeringsleverende instituts 

eller den oprindelige långivers normale 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke bør være 

mindre strenge end dem, det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, der 

ikke securitiseres. Oplysninger om 

(19) Det er vigtigt at forebygge 

gentagelse af rene "originate to distribute"-

modeller. I disse situationer yder långivere 

lån ved anvendelse af svage 

bevillingspolitikker, da de på forhånd ved, 

at de dermed forbundne risici vil blive 

solgt til tredjemand. De eksponeringer, 

som securitiseres, skal derfor indgås som 

led i det eksponeringsleverende instituts 

eller den oprindelige långivers normale 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som bør være de 

samme som dem, det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, der 

ikke securitiseres. Oplysninger om 
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væsentlige ændringer i bevillingsstandarder 

bør være fuldt tilgængelige for potentielle 

investorer. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver bør 

have tilstrækkelig erfaring med indgåelse 

af eksponeringer af lignende art som dem, 

der er blevet securitiseret. I tilfælde af 

securitiseringer, hvor de underliggende 

eksponeringer er boliglån, bør puljen af lån 

ikke omfatte lån, som er markedsført og 

bevilget med den klausul, at låneansøgeren 

eller, hvor det er relevant, mæglerne, er 

gjort opmærksom på, at oplysningerne 

muligvis ikke er verificeret af långiver. 

Vurderingen af låntagers kreditværdighed 

bør også, når det er relevant, opfylde de 

krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EF, eller tilsvarende krav i 

tredjelande. 

væsentlige ændringer i bevillingsstandarder 

bør være fuldt tilgængelige for potentielle 

investorer. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver bør 

have tilstrækkelig erfaring med indgåelse 

af eksponeringer af lignende art som dem, 

der er blevet securitiseret. I tilfælde af 

securitiseringer, hvor de underliggende 

eksponeringer er boliglån, bør puljen af lån 

ikke omfatte lån, som er markedsført og 

bevilget med den klausul, at låneansøgeren 

eller, hvor det er relevant, mæglerne, er 

gjort opmærksom på, at oplysningerne 

muligvis ikke er verificeret af långiver. 

Vurderingen af låntagers kreditværdighed 

bør også, når det er relevant, opfylde de 

krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EF, eller tilsvarende krav i 

tredjelande. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om, at securitiseringen opfylder 

STS-kravene. ESMA bør derefter 

offentliggøre den på en liste over 

transaktioner, der stilles til rådighed på 

dens websted til orientering. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer ikke, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Ansvaret for overholdelsen af STS-

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om, at securitiseringen opfylder 

STS-kravene. ESMA bør derefter 

offentliggøre den på en liste over 

transaktioner, der stilles til rådighed på 

dens websted til orientering. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 
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kravene påhviler udelukkende de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne. 

Dette vil sikre, at de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne 

tager ansvar for deres påstand om, at 

securitiseringerne er STS, og at der er 

gennemsigtighed på markedet. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  159 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om, at securitiseringen opfylder 

STS-kravene. ESMA bør derefter 

offentliggøre den på en liste over 

transaktioner, der stilles til rådighed på 

dens websted til orientering. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer ikke, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Ansvaret for overholdelsen af STS-kravene 

påhviler udelukkende de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne. 

Dette vil sikre, at de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne 

tager ansvar for deres påstand om, at 

securitiseringerne er STS, og at der er 

gennemsigtighed på markedet. 

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om deres planer om at angive, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Når ESDR har bekræftet at data for alle 

relevante punkter, der skal offentliggøres, 

er modtaget, bør ESMA derefter 

offentliggøre den nominerede transaktion 

på en liste over transaktioner, der stilles til 

rådighed på dens websted til orientering. 

Samme liste over transaktioner bør også 

fremgå af ESDR's websted. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer ikke, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene, 

eller at de modtagne data er præcise og 

rettidige. Ansvaret for overholdelsen af 

STS-kravene påhviler udelukkende de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne. 

Dette vil sikre, at de 

eksponeringsleverende institutter, de 



 

PE587.495v01-00 48/145 AM\1101631DA.doc 

DA 

organiserende institutter og SSPE'erne 

tager ansvar for deres påstand om, at 

securitiseringerne er STS, at de data, de 

leverer, er præcise og rettidige, og at der 

er gennemsigtighed på markedet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om, at securitiseringen opfylder 

STS-kravene. ESMA bør derefter 

offentliggøre den på en liste over 

transaktioner, der stilles til rådighed på 

dens websted til orientering. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer ikke, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Ansvaret for overholdelsen af STS-kravene 

påhviler udelukkende de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne. 

Dette vil sikre, at de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne 

tager ansvar for deres påstand om, at 

securitiseringerne er STS, og at der er 

gennemsigtighed på markedet. 

(20) Ønsker eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er at anvende STS-betegnelsen for 

deres securitiseringer, bør de underrette 

investorer, kompetente myndigheder og 

ESMA om, at securitiseringen opfylder 

STS-kravene. ESMA bør derefter 

offentliggøre den på en liste over 

transaktioner, der stilles til rådighed på 

dens websted til orientering. Medtagelsen 

af en securitiseringsudstedelse i ESMA's 

liste over meddelte STS-securitiseringer 

indebærer ikke, at ESMA eller andre 

kompetente myndigheder har attesteret, at 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Ansvaret for overholdelsen af STS-kravene 

påhviler udelukkende de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne. 

Dette vil sikre, at de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'erne 

tager ansvar for deres påstand om, at 

securitiseringerne er STS, og at der er 

gennemsigtighed på markedet med henblik 

på at beskytte investorer og forhindre, at 

de misvisende "originate to distribute"-

modeller dukker op igen.  

Or. el 
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Ændringsforslag  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Opfylder en securitisering ikke 

længere STS-kravene, bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en straks 

underrette ESMA. Har en kompetent 

myndighed pålagt administrative 

sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger med hensyn til en 

securitisering, der er blevet anmeldt som 

STS, bør denne kompetente myndighed 

straks underrette ESMA, som skal angive 

dette på sin liste over STS-meddelelser, 

således at investorer har mulighed for at 

blive informeret om sådanne sanktioner og 

om pålideligheden af STS-meddelelser. 

Det er derfor i de eksponeringsleverende 

institutters, de organiserende institutters og 

SSPE'ernes egen interesse at foretage 

velovervejede meddelelser for ikke at 

skade deres omdømme. 

(21) Opfylder en securitisering ikke 

længere STS-kravene, bør det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut straks underrette 

ESMA. Har en kompetent myndighed 

pålagt administrative sanktioner eller 

afhjælpende foranstaltninger med hensyn 

til en securitisering, der er blevet anmeldt 

som STS, bør denne kompetente 

myndighed straks underrette ESMA, som 

skal angive dette på sin liste over STS-

meddelelser, således at investorer har 

mulighed for at blive informeret om 

sådanne sanktioner og om pålideligheden 

af STS-meddelelser. Det er derfor i de 

eksponeringsleverende institutters og de 

organiserende institutters egen interesse at 

foretage velovervejede meddelelser for 

ikke at skade deres omdømme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Investorer bør med hensyn til 

investeringer udvise deres egen due 

diligence, der står mål med den faktiske 

risiko, men de bør kunne henholde sig til 

STS-meddelelserne og oplysningerne fra 

det eksponeringsleverende institut, det 

(22) Investorer bør med hensyn til 

investeringer udvise deres egen due 

diligence, der står mål med den faktiske 

risiko, men de bør kunne henholde sig til 

en ekstern STS-certificering og 

oplysningerne fra det 
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organiserende institut og SSPE'en om STS-

overholdelse. 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en om STS-

overholdelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Investorer bør med hensyn til 

investeringer udvise deres egen due 

diligence, der står mål med den faktiske 

risiko, men de bør kunne henholde sig til 

STS-meddelelserne og oplysningerne fra 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en om 

STS-overholdelse. 

(22) Investorer bør med hensyn til 

investeringer udvise deres egen due 

diligence, der står mål med den faktiske 

risiko, men de bør kunne henholde sig til 

STS-meddelelserne og oplysningerne fra 

det eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut om STS-

overholdelse. De bør imidlertid ikke alene 

og mekanisk henholde sig til en sådan 

meddelelse og heller ikke til 

oplysningerne fra det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

(23) Det er afgørende for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage en autoriseret tredjepart, der skal 

stå for STS-certificeringen, med henblik 

på at kontrollere, om en securitisering 

opfylder STS-kravene, og dette kan 
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securitiseringer. Det er dog vigtigt, at 

investorer foretager deres egen vurdering, 

tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

bidrage til at øge tilliden til markedet for 

STS-securitiseringer. Det er dog vigtigt, at 

investorer foretager deres egen vurdering, 

tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

securitiseringer.  Det er dog vigtigt, at 

investorer foretager deres egen vurdering, 

tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

securitiseringer. Eksponeringsleverende 

institutter og organiserende institutter bør 

også gøre brug af de tjenester, som en 

tredjepart, der er godkendt i 

overensstemmelse med denne forordning, 

yder, til at vurdere, om deres 

securitisering opfylder STS-kriterierne. 

Disse organer skal være underlagt 

lovgivningsmæssigt tilsyn. Meddelelsen til 

ESMA og den efterfølgende 

offentliggørelse på ESMA's websted bør 

nævne, at STS-opfyldelsen er bekræftet af 

en godkendt tredjepart. Det er dog vigtigt, 

at investorer foretager deres egen 

vurdering, tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  166 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

securitiseringer. Det er dog vigtigt, at 

investorer foretager deres egen vurdering, 

tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke 

mekanisk forlader sig på sådanne 

tredjeparter. 

(23) Det er nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

securitiseringer. Eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er bør også gøre brug af en 

tredjeparts tjenester. Denne bør være 

godkendt i overensstemmelse med denne 

forordning til at vurdere, om deres 

securitisering opfylder STS-kriterierne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

inddrage tredjeparter med henblik på at 

kontrollere, om en securitisering opfylder 

STS-kravene, og dette kan bidrage til at 

øge tilliden til markedet for STS-

securitiseringer. Det er dog vigtigt, at 

investorer foretager deres egen vurdering, 

tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

(23) Det kan være nyttigt for investorer, 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er at 

anmode om, at tredjeparter inddrages med 

henblik på at kontrollere, om en 

securitisering opfylder STS-kravene, og 

dette kan bidrage til at øge tilliden til 

markedet for STS-securitiseringer. Det er 

dog vigtigt, at investorer foretager deres 

egen vurdering, tager ansvar for deres 

investeringsbeslutninger og ikke mekanisk 

forlader sig på sådanne tredjeparter. 

Tredjeparters kontroller bør på ingen 

måde påvirke eksponeringsleverende 
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institutter, organiserende institutter og 

SSPE'ers ansvar for deres juridiske 

forpligtelser i medfør af denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23a) Med henblik på at give investorer 

pålidelige og uafhængige meninger om en 

securitiserings overholdelse af STS-

kriterierne er det hensigtsmæssigt at 

fastlægge regler og kriterier, der sikrer, at 

tredjeparter kun godkendes til at 

kontrollere deres overholdelse af 

kriterierne, når der ikke er nogen 

interessekonflikt med de 

eksponeringsleverende institutter, 

långiverne eller SSPE'erne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Medlemsstaterne bør udpege de 

kompetente myndigheder og give dem de 

nødvendige tilsyns-, undersøgelses- og 

sanktionsbeføjelser. Administrative 

sanktioner og afhjælpende foranstaltninger 

bør i princippet offentliggøres. Da 

investorerne, de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter, de 

(24) Medlemsstaterne bør udpege de 

kompetente myndigheder og give dem de 

nødvendige tilsyns-, undersøgelses- og 

sanktionsbeføjelser til at føre tilsyn med 

deltagere på STS-markedet. 

Administrative sanktioner og afhjælpende 

foranstaltninger bør i princippet 

offentliggøres. Da investorerne, de 
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oprindelige långivere og SSPE'erne kan 

være etableret i forskellige medlemsstater 

og være underlagt forskellige 

sektorspecifikke kompetente myndigheders 

tilsyn, bør man sikre et nært samarbejde 

mellem relevante kompetente 

myndigheder, herunder Den Europæiske 

Centralbank (ECB) i overensstemmelse 

med Rådets forordning (EU) nr. 

1024/201324 , og med de europæiske 

tilsynsmyndigheder gennem gensidig 

bistand og udveksling af oplysninger i 

forbindelse med tilsynsaktiviteterne. 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter, de oprindelige 

långivere og SSPE'erne kan være etableret 

i forskellige medlemsstater og være 

underlagt forskellige sektorspecifikke 

kompetente myndigheders tilsyn, bør man 

sikre et nært samarbejde mellem relevante 

kompetente myndigheder, herunder Den 

Europæiske Centralbank (ECB) i 

overensstemmelse med Rådets forordning 

(EU) nr. 1024/201324 , og med de 

europæiske tilsynsmyndigheder gennem 

gensidig bistand og udveksling af 

oplysninger i forbindelse med 

tilsynsaktiviteterne. 

__________________ __________________ 

24 Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 

15. oktober 2013 om overdragelse af 

specifikke opgaver til Den Europæiske 

Centralbank i forbindelse med politikker 

vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 

(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 263). 

24 Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 

15. oktober 2013 om overdragelse af 

specifikke opgaver til Den Europæiske 

Centralbank i forbindelse med politikker 

vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 

(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 263). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Medlemsstaterne bør udpege de 

kompetente myndigheder og give dem de 

nødvendige tilsyns-, undersøgelses- og 

sanktionsbeføjelser. Administrative 

sanktioner og afhjælpende foranstaltninger 

bør i princippet offentliggøres. Da 

investorerne, de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter, de 

oprindelige långivere og SSPE'erne kan 

være etableret i forskellige medlemsstater 

og være underlagt forskellige 

sektorspecifikke kompetente myndigheders 

tilsyn, bør man sikre et nært samarbejde 

(24) Medlemsstaterne bør udpege de 

kompetente myndigheder og bistå dem 

med de nødvendige tilsyns-, undersøgelses- 

og sanktionsbeføjelser. Administrative 

sanktioner og afhjælpende foranstaltninger 

bør i princippet offentliggøres. Da 

investorerne, de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter, de 

oprindelige långivere og SSPE'erne kan 

være etableret i forskellige medlemsstater 

og være underlagt forskellige 

sektorspecifikke kompetente myndigheders 

tilsyn, bør man sikre et nært samarbejde 
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mellem relevante kompetente 

myndigheder, herunder Den Europæiske 

Centralbank (ECB) i overensstemmelse 

med Rådets forordning (EU) 

nr. 1024/2013, og med de europæiske 

tilsynsmyndigheder gennem gensidig 

bistand og udveksling af oplysninger i 

forbindelse med tilsynsaktiviteterne. 

mellem relevante kompetente 

myndigheder, herunder Den Europæiske 

Centralbank (ECB) i overensstemmelse 

med Rådets forordning (EU) 

nr. 1024/2013, og med de europæiske 

tilsynsmyndigheder gennem gensidig 

bistand og udveksling af oplysninger i 

forbindelse med tilsynsaktiviteterne. 

__________________ __________________ 

24Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 

15. oktober 2013 om overdragelse af 

specifikke opgaver til Den Europæiske 

Centralbank i forbindelse med politikker 

vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 

(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 263). 

24Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 

15. oktober 2013 om overdragelse af 

specifikke opgaver til Den Europæiske 

Centralbank i forbindelse med politikker 

vedrørende tilsyn med kreditinstitutter 

(EUT L 287 af 29.10.2013, s. 263). 

Or. el 

Ændringsforslag  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For så vidt angår ændringerne af 

forordning (EU) nr. 648/2012 bør "over-

the-counter" (OTC) derivataftaler, der er 

indgået af securitiseringsenheder med 

særligt formål ikke være omfattet af 

clearingforpligtelsen, forudsat at visse 

betingelser er opfyldt. Dette skyldes, at 

modparter i OTC-derivataftaler, der 

indgås med securitiseringsenheder med 

særligt formål, er sikrede kreditorer i 

securitiseringsordningen, og der normalt 

forefindes en tilfredsstillende beskyttelse 

mod modpartskreditrisiko.  Med hensyn til 

ikke-centralt clearede derivater bør 

størrelsen af den sikkerhedsstillelse, der 

kræves, også tage hensyn til 

securitiseringsordningens særlige 

struktur og den beskyttelse, som allerede 

er fastlagt heri. 

udgår 

Or. it 
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Ændringsforslag  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Der er en vis grad af 

substituerbarhed mellem dækkede 

obligationer (covered bonds) og 

securitiseringer. For at forhindre 

forvridning eller arbitrage mellem 

anvendelsen af securitiseringer og 

dækkede obligationer som følge af den 

forskelligartede behandling af OTC-

derivataftaler, der er indgået af enheder 

for dækkede obligationer eller SSPE'er, 

bør forordning (EU) nr. 648/2012 også 

ændres for at undtage enheder for 

dækkede obligationer fra 

clearingforpligtelsen og for at sikre, at 

disse enheder er omfattet af de samme 

bilaterale margener. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  173 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Med henblik på at gøre det lettere 

for investorer, eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er, bør samme beføjelse til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen for så 

vidt angår vedtagelse af 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

vedrørende indberetningsskemaet for STS-

meddelelser, der vil give investorer og 

kompetente myndigheder tilstrækkelige 

(32) Med henblik på at gøre det lettere 

for investorer, eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er, bør samme beføjelse til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen for så 

vidt angår vedtagelse af 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

vedrørende mindstekrav til indberetning 

af data for STS-meddelelser, der vil give 

investorer og kompetente myndigheder 
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oplysninger til vurdering af overholdelsen 

af STS-kravene. I betragtning af ESMA's 

ekspertise i forbindelse med fastsættelsen 

af de delegerede retsakter bør 

Kommissionen gøre brug af denne 

ekspertise ved udarbejdelsen af de 

delegerede retsakter. ESMA bør nøje 

rådføre sig med de to andre europæiske 

tilsynsmyndigheder. 

tilstrækkelige oplysninger til vurdering af 

overholdelsen af STS-kravene. I 

betragtning af ESMA's ekspertise i 

forbindelse med fastsættelsen af de 

delegerede retsakter bør Kommissionen 

gøre brug af denne ekspertise ved 

udarbejdelsen af de delegerede retsakter. 

ESMA bør nøje rådføre sig med de to 

andre europæiske tilsynsmyndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Morten Messerschmidt 

for Økonomi- og Valutaudvalget 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

derfor kunne indgive en STS-meddelelse i 

henhold til artikel 14, stk. 1, i nærværende 

forordning til ESMA. 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder visse STS-krav, 

der er angivet i denne forordning. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

derfor kunne indgive en STS-meddelelse i 

henhold til artikel 14, stk. 1, i nærværende 

forordning til ESMA. 

Or. en 

Begrundelse 

Passende behandling af transaktioner vedrørende overtagne aktiver er afgørende, fordi 

mange uden en overordnet passende behandling simpelthen ikke vil kunne kvalificeres som 

STS, fordi de ikke var struktureret i henhold til, hvad der nu er kendt som præcise og 

detaljerede STS-krav. 
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Ændringsforslag  175 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

derfor kunne indgive en STS-meddelelse i 

henhold til artikel 14, stk. 1, i 

nærværende forordning til ESMA. 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder STS-kravene i 

betragtning 20. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

derfor kunne indgive en STS-meddelelse i 

henhold til artikel 14, stk. 1, i nærværende 

forordning til ESMA. 

(37) For udestående 

securitiseringspositioner på datoen for 

denne forordnings ikrafttræden, kan 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

anvende STS-betegnelsen, såfremt 

securitiseringen opfylder STS-kravene. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er bør 

derfor kunne indgive en STS-meddelelse i 

henhold til artikel 14, stk. 1, i nærværende 

forordning til ESMA. Eventuelle 

efterfølgende ændringer af 

securitiseringen bør godkendes, forudsat 

at de opfylder alle relevante STS-krav. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  177 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Kravene om due diligence 

overtages i det væsentlige fra gældende 

EU-ret og bør derfor finde anvendelse på 

securitiseringer, der er udstedt fra den 1. 

januar 2011, og på securitiseringer, som er 

udstedt før denne dato, hvor nye 

underliggende eksponeringer er blevet 

tilføjet eller erstattet efter den 31. 

december 2014. De relevante artikler i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) nr. 625/2014, hvormed specificeres 

risikotilbageholdelseskravene for 

kreditinstitutter og investeringsselskaber 

som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), 

i forordning (EU) nr. 575/2013, bør fortsat 

finde anvendelse, indtil det tidspunkt, hvor 

de reguleringsmæssige tekniske standarder 

for risikotilbageholdelse anvendes i 

henhold til denne forordning. Af hensyn til 

retssikkerheden bør kreditinstitutter eller 

investeringsselskaber, forsikringsselskaber, 

genforsikringsselskaber og forvaltere af 

alternative investeringsfonde, for så vidt 

angår de ved denne forordnings 

ikrafttræden udestående 

securitiseringspositioner, fortsat være 

omfattet af henholdsvis artikel 405 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og kapitel 1, 

2 og 3 og artikel 22 i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) nr. 625/2014, 

artikel 254 og 255 i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/35 og 

artikel 51 i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) nr. 231/2013. For at sikre, 

at eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

(38) Kravene om due diligence 

overtages i det væsentlige fra gældende 

EU-ret og bør derfor finde anvendelse på 

securitiseringer, der er udstedt fra den 1. 

januar 2011, og på securitiseringer, som er 

udstedt før denne dato, hvor nye 

underliggende eksponeringer er blevet 

tilføjet eller erstattet efter den 31. 

december 2014. De relevante artikler i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) nr. 625/2014, hvormed specificeres 

risikotilbageholdelseskravene for 

kreditinstitutter og investeringsselskaber 

som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), 

i forordning (EU) nr. 575/2013, bør fortsat 

finde anvendelse, indtil det tidspunkt, hvor 

de reguleringsmæssige tekniske standarder 

for risikotilbageholdelse anvendes i 

henhold til denne forordning. Af hensyn til 

retssikkerheden bør kreditinstitutter eller 

investeringsselskaber, forsikringsselskaber, 

genforsikringsselskaber og forvaltere af 

alternative investeringsfonde, for så vidt 

angår securitiseringer, der er omfattet af 

artikel 404 i forordning (EU) nr. 575/2013 

umiddelbart forud for denne forordnings 

ikrafttræden, fortsat være omfattet af 

henholdsvis artikel 405 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og kapitel 1, 2 og 3 og artikel 

22 i Kommissionens delegerede forordning 

(EU) nr. 625/2014, artikel 254 og 255 i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) 2015/35 og artikel 51 i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) nr. 231/2013. Disse artikler samt 

artikel 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 



 

PE587.495v01-00 60/145 AM\1101631DA.doc 

DA 

opfylder deres transparensforpligtelser 

indtil det tidspunkt, hvor de 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som skal vedtages af Kommissionen i 

henhold til denne forordning, finder 

anvendelse, stiller de oplysninger, der er 

nævnt i bilag I til VIII til delegeret 

forordning 2015/3/EU, til rådighed på det 

websted, der er omhandlet i artikel 5, stk. 

4, i denne forordning — 

bør i forbindelse med relevante 

transaktioner, der er foretaget forud for 

vedtagelsen af ajourførte 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

fortolkes i overensstemmelse med 

bestemmelserne i kapitel 1, 2 og 3 samt 

artikel 22 i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) nr. 625/2014. For at 

sikre, at eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er 

opfylder deres transparensforpligtelser 

indtil det tidspunkt, hvor de 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som skal vedtages af Kommissionen i 

henhold til denne forordning, finder 

anvendelse, stiller de oplysninger, der er 

nævnt i bilag I til VIII til delegeret 

forordning 2015/3/EU, til rådighed på det 

websted, der er omhandlet i artikel 5, stk. 

4, i denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”.  The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Ændringsforslag  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Betragtning 38 a (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (38a) Der bør tages hensyn til de 

synspunkter, som medlemsstaternes 

akademiske samfund har udtrykt 

vedrørende risiciene ved at genoplive 

securitisering; 
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Or. pt 

Ændringsforslag  179 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1– stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning finder anvendelse 

på institutionelle investorer, som 

eksponeres mod securitisering, samt 

eksponeringsleverende institutter, 

oprindelige långivere, organiserende 

institutter og securitiseringsenheder med 

særligt formål. 

2. Denne forordning finder anvendelse 

på institutionelle investorer, som 

eksponeres mod kreditrisikoen ved en 

securitisering. Forordningen finder også 

anvendelse på eksponeringsleverende 

institutter, oprindelige långivere, 

organiserende institutter og 

securitiseringsenheder med særligt formål, 

forudsat at den pågældende enhed i hvert 

tilfælde er etableret i EU og er involveret i 

securitiseringen. 

Or. en 

Begrundelse 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Ændringsforslag  180 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – punkt 2 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Ingen securitisering må udelukke 

potentielle europæiske købere på grund af 

nationalitet eller bopæl. 

Or. es 

Ændringsforslag  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 1 - indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "securitisering": en transaktion eller 

ordning, hvorved kreditrisikoen ved en 

eksponering eller en pulje af 

eksponeringer opdeles i trancher og er 

karakteriseret ved følgende: 

1) "securitisering": en transaktion eller 

ordning, hvorved betalingerne i 

forbindelse med transaktionen eller 

ordningen afhænger af udviklingen i 

eksponeringen eller puljen af 

eksponeringer 

Or. it 

 

Ændringsforslag  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 1 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) betalingerne i forbindelse med 

transaktionen eller ordningen afhænger 

af udviklingen i eksponeringen eller 

puljen af eksponeringer 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  183 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) rangordningen af trancher afgør 

fordelingen af tabene i transaktionens 

eller ordningens løbetid 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "en securitiseringsenhed med 

særligt formål" eller "SSPE": et 

administrationsselskab eller en anden 

enhed end et institut, som er etableret med 

henblik på at foretage en eller flere 

securitiseringer, og hvis aktiviteter er 

begrænset til dette formål, hvis struktur er 

udformet med henblik på at adskille 

SSPE'ens forpligtelser fra det 

eksponeringsleverende instituts, og i 

hvilket indehaverne af retten til 

securitiseringsenheden har ubegrænset ret 

til at pantsætte eller sælge de hermed 

forbundne rettigheder 

2) "en securitiseringsenhed med 

særligt formål" eller "SSPE": et 

administrationsselskab eller en anden 

enhed end et institut, som er etableret med 

henblik på at foretage en eller flere 

securitiseringer, og hvis aktiviteter er 

begrænset til dette formål, hvis struktur er 

udformet med henblik på at adskille 

SSPE'ens forpligtelser fra det 

eksponeringsleverende instituts, og i 

hvilket indehaverne af retten til 

securitiseringsenheden har ubegrænset ret 

til at pantsætte eller sælge de hermed 

forbundne rettigheder; disse enheder må 

ikke have hjemsted i et tredjeland 

Or. it 

 

Ændringsforslag  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "securitiseringsenhed med særligt 

formål" eller "SSPE": en 

forvaltningsenhed, en trust eller en anden 

juridisk enhed end et 

eksponeringsleverende institut eller et 

organiserende institut, som er etableret 

med henblik på at foretage en eller flere 

securitiseringer, og hvis aktiviteter er 

begrænset til dette formål, hvis struktur er 

udformet med henblik på at adskille 

SSPE'ens forpligtelser fra det 

eksponeringsleverende instituts, og i 

hvilket indehaverne af retten til 

securitiseringsenheden har ubegrænset ret 

til at pantsætte eller sælge de hermed 

forbundne rettigheder 

2) "securitiseringsenhed med særligt 

formål" eller "SSPE": en 

forvaltningsenhed, en trust eller en anden 

juridisk enhed end et 

eksponeringsleverende institut eller et 

organiserende institut, som er etableret 

med henblik på at foretage en eller flere 

securitiseringer, og hvis aktiviteter er 

begrænset til dette formål, hvis struktur er 

udformet med henblik på at adskille 

SSPE'ens forpligtelser fra det 

eksponeringsleverende instituts, og i 

hvilket indehaverne af retten til 

securitiseringsenheden har ubegrænset ret 

til at pantsætte eller sælge de hermed 

forbundne rettigheder. 

 En eksponering, der opfylder kriterierne 

anført i litra a) til c), i artikel 147, stk. 8, i 

forordning (EU) nr. 2013/575, og som 

anvendes til at drive fysiske aktiver, 

betragtes ikke som en eksponering mod en 

securitisering 

Or. en 

Begrundelse 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 
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be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Ændringsforslag  186 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) overtager tredjemands 

eksponeringer for egen regning og derefter 

securitiserer dem 

b) overtager tredjemands 

eksponeringer for egen regning og derefter 

sælger eller tildeler dem til en SSPE eller 

overfører risikoen ved disse eksponeringer 

ved brug af kreditderivater eller garantier 

Or. en 

 

Ændringsforslag  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) uanset litra a) og b) tager 

institutionelle investorer i de relevante 

gældsbreve hensyn til karakteristika ved 

ABCP-programmet og det organiserende 

instituts likviditetsstøtte, hvis der er tale 

om et ABCP-program, der er fuldt støttet 

Or. en 

Begrundelse 

For investorer, der investerer i ABCP udstedt af investeringsselskaber med flere sælgere med 

transaktioner, der støttes fuldt ud af en likviditetsfacilitet fra det organiserende institut, 

påvirker andre faktorer end dem, der er nævnt under litra b) (udløsningstærskler, 

kreditværdighedsforbedringer, definition af misligholdelse), i væsentlig grad resultaterne af 

securitiseringspositionen. 
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Ændringsforslag  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "resecuritisering": en securitisering, 

hvor mindst en af de underliggende 

eksponeringer er en securitiseringsposition 

4) "resecuritisering": en securitisering, 

hvor risikoen ved en underliggende pulje 

af eksponeringer er opdelt i trancher, og 
mindst en af de underliggende 

eksponeringer er en securitiseringsposition 

Or. en 

Begrundelse 

Rådets formulering er på dette punkt tydeligere end Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) "organiserende institut": et andet 

kreditinstitut eller investeringsselskab som 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 end et 

eksponeringsleverende institut, der 

etablerer og forvalter et ABCP-program 

eller en anden securitiseringstransaktion 

eller -ordning, hvor der opkøbes 

eksponeringer fra tredjemand 

5) "organiserende institut": et 

kreditinstitut eller investeringsselskab som 

defineret i nr. 1) og 2) i artikel 4, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 575/2013, et 

kreditinstitut i et tredjeland eller et 

investeringsselskab i et tredjeland, 

forudsat at det pågældende tredjeland 

fører tilsyn med og pålægger enheden 

tilsynskrav, der mindst svarer til dem i 

EU, bortset fra et eksponeringsleverende 

institut eller en oprindelig långiver, der 

etablerer og forvalter et ABCP-program 

eller en anden securitiseringsordning, hvor 

der opkøbes eksponeringer fra tredjemand 

Or. en 
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Begrundelse 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Ændringsforslag  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5)  "organiserende institut": et andet 

kreditinstitut eller investeringsselskab som 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 end et 

eksponeringsleverende institut, der 

etablerer og forvalter et ABCP-program 

eller en anden securitiseringstransaktion 

eller -ordning, hvor der opkøbes 

eksponeringer fra tredjemand 

5) "organiserende institut": et andet 

kreditinstitut eller investeringsselskab som 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 end et 

eksponeringsleverende institut, der 

etablerer og forvalter et ABCP-program 

eller en anden securitiseringstransaktion 

eller -ordning, hvor der opkøbes 

eksponeringer fra tredjemand. I denne 

definition anses et organiserende institut 

også for at forvalte en 

securitiseringstransaktion eller ordning, 

hvis denne transaktion eller ordning 

omfatter daglig aktiv 

porteføljeforvaltning, som er uddelegeret 

til en enhed, der har fået tilladelse til at 

udføre sådanne aktiviteter i 

overensstemmelse med direktiv 

2014/65/EU, direktiv 2011/61/EU eller 

direktiv 2009/65/EF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Pervenche Berès 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) "trustee": en enhed med officiel 

tilladelse, der er uafhængig af det 

organiserende institut og det 

eksponeringsleverende institut, og som er 

etableret i en medlemsstat med henblik på 

at forvalte en SSPE, overvåge kreditrisici 

på vegne af og i investorernes interesse, 

og som samtidig er godkendt til at 

kontrollere overholdelsen af afdeling 1 

eller 2 i kapitel 3 af denne forordning 

(STS-kriterierne) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) "tranche": et ved aftale fastlagt 

segment af kreditrisikoen ved en 

eksponering eller en pulje af 

eksponeringer, hvor en position i 

segmentet medfører risiko for et større 

eller mindre kredittab end en position af 

samme størrelse i et andet segment, idet 

der ikke tages hensyn til den 

kreditrisikoafdækning, som tredjemand 

direkte giver indehavere af positioner i 

segmentet eller i andre segmenter 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) "ABCP-program" (asset-backed 

commercial paper programme): et 

securitiseringsprogram, hvor 

værdipapirerne hovedsagelig er 

gældsbreve med sikkerhed i aktiver med 

en løbetid på et år eller derunder 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) "ABCP-program" (asset-backed 

commercial paper programme): en 

securitisering inden for et ABCP-program 

8) udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  195 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) "ABCP-transaktion" (asset-backed 

commercial paper transaction): en 

securitisering inden for et ABCP-program 

8) "ABCP-transaktion" (asset-backed 

commercial paper transaction): en 

securitisering, der finansieres helt eller 

delvist af et ABCP-program 

Or. en 
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Begrundelse 

Der står en række seniorinvestorer, herunder flere ABCP-programmer eller både ABCP-

programmer og kreditinstitutter samt andre investorer, bag mange private 

securitiseringstransaktioner. En definition eller beskrivelse af en "ABCP-transaktion" som 

værende "inden for" et ABCP-program er forvirrende og vil være for begrænsende, hvis den 

ikke omfatter sådanne syndikerede transaktioner. 

 

Ændringsforslag  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) "traditionel securitisering" en 

securitisering, der indebærer, at de 

eksponeringer, som securitiseres, 

overføres økonomisk. Dette sker ved 

overførsel af ejerskabet til de 

securitiserede eksponeringer fra det 

eksponeringsleverende institut til en 

SSPE eller gennem en SSPE's indirekte 

deltagelse. De udstedte værdipapirer 

repræsenterer ikke det 

eksponeringsleverende instituts 

betalingsforpligtelser. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) "traditionel securitisering": en 

securitisering, der indebærer, at de 

eksponeringer, som securitiseres, 

overføres økonomisk. Dette sker ved 

overførsel af ejerskabet til de 

securitiserede eksponeringer fra det 

udgår 
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eksponeringsleverende institut til en 

SSPE eller gennem en SSPE's indirekte 

deltagelse. De udstedte værdipapirer 

repræsenterer ikke det 

eksponeringsleverende instituts 

betalingsforpligtelser. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med kritikken fra forskellige sider (f.eks. fra Finance Watch) skaber 

trancheopdeling betydeligt større kompleksitet og flere interessekonflikter og kan derfor ikke 

udgøre en del af rammerne for enkel securitisering. Trancheopdeling kan imidlertid godt 

eksistere uden for disse rammer. Der er også en tendens til, at trancheopdeling tiltrækker 

mindre oplyste investorer, der forlader sig på gode kreditvurderinger i stedet for deres egen 

due diligence. 

 

Ændringsforslag  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) "traditionel securitisering": en 

securitisering, der indebærer, at de 

eksponeringer, som securitiseres, overføres 

økonomisk. Dette sker ved overførsel af 

ejerskabet til de securitiserede 

eksponeringer fra det 

eksponeringsleverende institut til en SSPE 

eller gennem en SSPE's indirekte 

deltagelse. De udstedte værdipapirer 

repræsenterer ikke det 

eksponeringsleverende instituts 

betalingsforpligtelser. 

9) "traditionel securitisering": en 

securitisering, der indebærer overførsel af 

de økonomiske interesser i de 

eksponeringer, som securitiseres, gennem 

juridisk overdragelse eller tildeling af 

ejerskab, overførsel, trust eller 

registrering med tilsvarende retlig 

virkning af de securitiserede eksponeringer 

fra det eksponeringsleverende institut til en 

SSPE eller gennem en SSPE's indirekte 

deltagelse. De udstedte værdipapirer 

repræsenterer ikke det 

eksponeringsleverende instituts 

betalingsforpligtelser 

Or. en 
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Ændringsforslag  199 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "socialt ansvarlige investeringer 

(SRI)": en langsigtet investeringstilgang, 

der integrerer faktorer inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse 

(ESG) i forskning, analyse og udvælgelse 

af securitiseringer i en 

investeringsportefølje. Den kombinerer 

grundlæggende analyse og engagement 

med en evaluering af ESG-faktorer med 

henblik på bedre at opnå langsigtede 

afkast til investorer og være til gavn for 

samfundet ved at påvirke virksomheders 

adfærd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "syntetisk securitisering": en 

securitisering, hvor overførslen af risiko 

sker ved brug af kreditderivater eller 

garantier, og hvor de securitiserede 

eksponeringer vedbliver med at være det 

eksponeringsleverende instituts 

eksponeringer 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "syntetisk securitisering": en 

securitisering, hvor overførslen af risiko 

sker ved brug af kreditderivater eller 

garantier, og hvor de securitiserede 

eksponeringer vedbliver med at være det 

eksponeringsleverende instituts 

eksponeringer 

10) "syntetisk securitisering": en 

securitisering, hvor overførslen af risiko 

sker ved brug af kreditderivater eller 

garantier, og hvor de securitiserede 

eksponeringer vedbliver med at være det 

eksponeringsleverende instituts 

eksponeringer. Disse securitiseringer 

bliver under ingen omstændigheder 

betragtet som en STS 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med Kommissionens holdning indfører syntetiske securitiseringer en 

yderligere modpartsrisiko, en potentiel kompleksitet og yderligere uigennemsigtighed og bør 

derfor holdes uden for STS-rammen. 

 

Ændringsforslag  202 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) "investor": en indehaver af 

værdipapirer hidrørende fra en 

securitisering 

11) "investor": en indehaver af en 

kreditrisikoeksponering hidrørende fra en 

securitisering 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af securitisering er meget bred og kan omfatte ordninger, der ikke indebærer 

udstedelse af værdipapirer. Definitionen af investorer bør afspejle dette forhold. Som 

begrebet er brugt i og i forbindelse med kapitalkrav og andre lovkrav vedrørende 

securitisering, er det overordnet set ikke begrænset til en indehaver af "værdipapirer". 
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Ændringsforslag  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) "investor": en indehaver af 

værdipapirer hidrørende fra en 

securitisering 

11) "investor": en indehaver af en 

securitiseringsposition 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12) "institutionelle investorer": 

forsikringsselskaber som defineret i 

artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 

november 2009 om adgang til og udøvelse 

af forsikrings- og 

genforsikringsvirksomhed (Solvens II); 

genforsikringsselskaber som defineret i 

artikel 13, nr. 4), i direktiv 2009/138/EF; 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 

omfattet af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2003/41/EF25 , jf. 

direktivets artikel 2, medmindre en 

medlemsstat har valgt helt eller delvis at 

undlade at anvende nævnte direktiv på 

den pågældende pensionskasse i henhold 

til direktivets artikel 5; en forvalter af 

alternative investeringsfonde (FAIF) som 

defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU26 , som forvalter og/eller 

markedsfører AIF'er i Unionen; et 

administrationsselskab for institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer som 

defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i 

12) "institutionelle investorer": en af 

følgende: 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF27  et internt administreret 

institut for kollektiv investering i 

værdipapirer, som er et 

investeringsselskab godkendt i henhold til 

direktiv 2009/65/EF, og som ikke har 

udpeget et administrationsselskab, der er 

godkendt til at administrere det i henhold 

til nævnte direktiv; eller kreditinstitutter 

eller investeringsselskaber som defineret i 

artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

__________________ __________________ 

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/41/EF af 3. juni 2003 om 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 

aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 

af 23.9.2003, s. 10). 

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/41/EF af 3. juni 2003 om 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 

aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 

af 23.9.2003, s. 10). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 

af alternative investeringsfonde og om 

ændring af direktiv 2003/41/EF og 

2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 

1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 

174 af 1.7.2011, s. 1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 

af alternative investeringsfonde og om 

ændring af direktiv 2003/41/EF og 

2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 

1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 

174 af 1.7.2011, s. 1). 

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF af 13. juli 2009 om 

samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 

17.11.2009, s. 32). 

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF af 13. juli 2009 om 

samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 

17.11.2009, s. 32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) en multilateral udviklingsbank, jf. 

artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
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575/2013 (1a), en international 

organisation eller en støtteenhed. 

 --------- 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 575/2013 om 

tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 

investeringsselskaber 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a) "balanceført securitisering": en 

securitiseringstransaktion struktureret af 

en institution med henblik på at overføre 

risikoen ved eksponeringer, der stammer 

fra institutionen selv eller fra én af 

dennes affilierede virksomheder i 

porteføljebeholdningen på institutionens 

balance, hvor risikoen overføres ved 

hjælp af kreditderivater eller garantier, og 

de eksponeringer, der securiteres, fortsat 

er det eksponeringsleverende instituts 

eksponeringer 

Or. en 

Begrundelse 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 
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and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Ændringsforslag  207 

Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a) "administrationsselskab": et 

selskab, hvis sædvanlige erhvervsmæssige 

virksomhed består i forvaltning af 

SSPE'en 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a) "securitiseringsposition": en 

kreditrisikoeksponering mod en 

securitisering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a) "securitiseringsposition": en 

krediteksponering mod en securitisering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  210 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18b) "offentlig securitisering": en 

krediteksponering mod en securitisering, 

hvor: 

 a) nogle eller alle 

securitiseringspositioner hidhørende 

herfra, og som ejes af investorer, er 

finansielle instrumenter i henhold til 

direktiv 2014/65/EU, og 

 b) hvor de finansielle instrumenter er 

eller har været udstedt med krav om 

enten: 

 i) offentliggørelse af prospekt i medfør af 

artikel 3 i direktiv 2003/71/EF, eller 

 ii) offentliggørelse af et udbudsdokument 

i medfør af national lovgivning eller 

reglerne for en handelsplads, hvor 

sådanne finansielle instrumenter er 

optaget til handel 

Or. en 

Begrundelse 

Nogle securitiseringer kan være offentlige transaktioner, andre private. Forordningen bør 

indeholde en passende definition med henblik på at adskille de to. 
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Ændringsforslag  211 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Rammerne for securitiseringsmarkedet 

 1. Investorer i securitisering er 

institutionelle investorer. 

 2. I en securitisering er det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den 

oprindelige långiver en reguleret enhed 

som defineret i artikel 2, nr. 4, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/87/EF1a, artikel 4, nr. 5, i direktiv 

2014/17/EU1b eller en multilateral 

udviklingsbank i henhold til artikel 117, 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/20131c. 

 __________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 

om supplerende tilsyn med 

kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 

investeringsselskaber i et finansielt 

konglomerat og om ændring af Rådets 

direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 

92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 

93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF 

(EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1). 

 1b. Realkreditdirektivet 2014/17/EU. 

 1c. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 

2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Molly Scott Cato 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Parter, der er berettiget til securitisering 

 1. Investorer i securitisering er 

institutionelle investorer. 

 2. I en securitisering er det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den 

oprindelige långiver en reguleret enhed 

som defineret i artikel 2, nr. 4, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/87/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  213 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2b 

 Forbud mod resecuritisering 

 De underliggende eksponeringer for en 

securitisering må ikke omfatte 

securitiseringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En institutionel investor 

kontrollerer, før denne eksponeres mod en 

securitisering, at 

1. En institutionel investor, bortset fra 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den 

oprindelige långiver i en securitisering, 
kontrollerer, før denne eksponeres mod en 

securitiserings kreditrisiko, at 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør ikke være nødvendigt for det eksponeringsleverende institut, det organiserende 

institut eller den oprindelige långiver selv at opfylde kravene til due diligence, dette bør 

derfor afklares. Det skal fremgå tydeligt, at forpligtelserne, ligesom under de nuværende krav 

om due diligence, udløses, hvis den pågældende enhed påtager sig krediteksponeringsrisiko, 

der stammer fra primære tab. 

 

Ændringsforslag  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En institutionel investor 

kontrollerer, før denne eksponeres mod en 

securitisering, at 

1. En institutionel investor 

kontrollerer, før denne eksponeres mod en 

securitiseringsposition, at 

Or. en 

 

Ændringsforslag  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 - stk. 1 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det eksponeringsleverende institut 

eller den oprindelige långiver yder alle 

udgår 
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sine lån på grundlag af velfunderede og 

veldefinerede kriterier og klart fastsatte 

procedurer  for godkendelse, ændring, 

fornyelse og finansiering af disse lån og 

har indført effektive systemer til 

anvendelse af disse kriterier og 

procedurer, såfremt det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelig långiver ikke er et kreditinstitut 

eller et investeringsselskab som defineret i 

artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), i forordning 

(EU) nr. 575/2013: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  217 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det eksponeringsleverende institut 

eller den oprindelige långiver yder alle 

sine lån på grundlag af velfunderede og 

veldefinerede kriterier og klart fastsatte 

procedurer for godkendelse, ændring, 

fornyelse og finansiering af disse lån og 

har indført effektive systemer til 

anvendelse af disse kriterier og procedurer, 

såfremt det eksponeringsleverende institut 

eller den oprindelig långiver ikke er et 

kreditinstitut eller et investeringsselskab 

som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), 

i forordning (EU) nr. 575/2013 

a) det eksponeringsleverende institut 

eller den oprindelige långiver yder 

relevante lån på grundlag af velfunderede 

og veldefinerede kriterier og klart fastsatte 

procedurer for godkendelse, ændring, 

fornyelse og finansiering af disse lån og 

har indført effektive systemer til 

anvendelse af disse kriterier og procedurer, 

såfremt det eksponeringsleverende institut 

eller den oprindelig långiver ikke er et 

kreditinstitut eller et investeringsselskab 

som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 2), 

i forordning (EU) nr. 575/2013 

Or. en 

Begrundelse 

En investor bør ikke være forpligtet til at udføre due diligence på selve det 

eksponeringsleverende institut/den oprindelige långiver og alle deres lån. Det vil i bedste fald 

være upraktisk og i værste fald umuligt for investorer at udføre due diligence på store 

eksponeringsleverende institutter/oprindelige långivere, der ikke er banker/CRR-regulerede 
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investeringsselskaber. 

 

Ændringsforslag  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelig långiver tilbageholder en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 4 og oplyser denne til den 

institutionelle investor i overensstemmelse 

med artikel 5 

b) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelig långiver altid tilbageholder en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 4 og oplyser denne til den 

institutionelle investor i overensstemmelse 

med artikel 5 

Or. it 

 

Ændringsforslag  219 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver tilbageholder en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 4 og oplyser denne til den 

institutionelle investor i overensstemmelse 

med artikel 5 

b) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver tilbageholder en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 4 og oplyser denne til den 

institutionelle investor i overensstemmelse 

med: 

 i) artikel 4 i forbindelse med en 

securitisering udstedt på eller efter denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato eller i 

forbindelse med en securitisering, som 

denne forordning finder anvendelse på i 

medfør af artikel 25, stk. 4a, eller 
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 ii) alle krav, der i medfør af artikel 

28, stk. 4b, finder anvendelse i forbindelse 

med en securitisering udstedt før denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato 

Or. en 

Begrundelse 

I henhold til den nuværende ordlyd er dette aspekt af due diligence-forpligtelserne i modstrid 

med den planlagte anvendelse af de omarbejdede risikotilbageholdelseskrave fremover, jf. 

artikel 28 (overgangsbestemmelser). Der vil opstå store problemer, hvis investorer skal 

vurdere overholdelsen af tilbageholdelseskravene i forbindelse med alle transaktioner 

(herunder ordninger vedrørende overtagne aktiver) i henhold til den omarbejdede standard. 

 

Ændringsforslag  220 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

stiller de oplysninger, der kræves i 

henhold til denne forordnings artikel 5, til 

rådighed i overensstemmelse med den 

hyppighed og de bestemmelser, der er 

fastsat i artiklen. 

c) ét eller flere eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter eller 

SSPE'er har stillet eller har accepteret at 

stille de oplysninger til rådighed, der er 

nødvendige med henblik på at foretage de 

i denne forordnings artikel 3, stk. 2, og 

artikel 3, stk. 3, omhandlede vurderinger. 

Or. en 

Begrundelse 

En forpligtelse af denne type indgår ikke i den nuværende pakke af due diligence-

forpligtelser, som en investor skal opfylde, og det fremgår ikke tydeligt, hvorfor det er 

nødvendigt at styrke oplysningsforpligtelserne på denne måde. 

 

Ændringsforslag  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

stiller de oplysninger, der kræves i henhold 

til denne forordnings artikel 5, til rådighed 

i overensstemmelse med den hyppighed og 

de bestemmelser, der er fastsat i artiklen. 

c) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

stiller de oplysninger, der kræves i henhold 

til denne forordnings artikel 5, til rådighed 

i overensstemmelse med den eksterne 

certificeringsagent og den hyppighed og 

de bestemmelser, der er fastsat i artiklen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

stiller de oplysninger, der kræves i henhold 

til denne forordnings artikel 5, til rådighed 

i overensstemmelse med den hyppighed og 

de bestemmelser, der er fastsat i artiklen. 

c) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og, hvor det er 

relevant, SSPE'en stiller de oplysninger, 

der kræves i henhold til denne forordnings 

artikel 5, til rådighed i overensstemmelse 

med den hyppighed og de bestemmelser, 

der er fastsat i artiklen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Institutionelle investorer skal 

endvidere, før de eksponeres mod en 

securitisering, foretage en due diligence-

vurdering, som står i rimeligt forhold til de 

2. Institutionelle investorer skal 

endvidere, før de eksponeres mod 

kreditrisikoen ved en securitisering, 

foretage en due diligence-vurdering, som 
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pågældende risici, og herunder mindst 

vurdere følgende aspekter: 

står i rimeligt forhold til de pågældende 

risici, og herunder mindst vurdere følgende 

aspekter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Institutionelle investorer skal 

endvidere, før de eksponeres mod en 

securitisering, foretage en due diligence-

vurdering, som står i rimeligt forhold til de 

pågældende risici, og herunder mindst 

vurdere følgende aspekter: 

2. Institutionelle investorer skal 

endvidere, før de eksponeres mod en 

securitiseringsposition, foretage en due 

diligence-vurdering, som står i rimeligt 

forhold til de pågældende risici, og 

herunder mindst vurdere følgende aspekter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) uanset litra a) og b) tager 

institutionelle investorer i de relevante 

gældsbreve hensyn til karakteristika ved 

ABCP-programmet og det organiserende 

instituts likviditetsstøtte, hvis der er tale 

om et fuldt støttet ABCP-program 

Or. en 

Begrundelse 

For investorer, der investerer i ABCP udstedt af investeringsselskaber med flere sælgere med 

transaktioner, der støttes fuldt ud af en likviditetsfacilitet fra det organiserende institut, 
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påvirker andre faktorer end dem, der er nævnt under litra b) (udløsningstærskler, 

kreditværdighedsforbedringer, definition af misligholdelse), i væsentliggrad resultaterne af 

securitiseringspositionen. 

 

Ændringsforslag  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) for så vidt angår securitiseringer, 

der betegnes som STS-securitiseringer, om 

securitiseringen opfylder STS-kravene i 

artikel 7-10 eller 11-14. Institutionelle 

investorer kan fæste passende lid til STS-

meddelelsen i henhold til artikel 14, stk. 1, 

og til det eksponeringsleverende instituts, 

det organiserende instituts og SSPE'ens 

oplysninger vedrørende overholdelsen af 

STS-kravene. 

c) for så vidt angår securitiseringer, 

der betegnes som STS-securitiseringer, om 

securitiseringen opfylder STS-kravene i 

artikel 7-10 eller 11-14. Institutionelle 

investorer kan fæste passende lid til den 

eksterne certificeringsagent og til STS-

meddelelsen i henhold til artikel 14, stk. 1, 

og til det eksponeringsleverende instituts, 

det organiserende instituts og SSPE'ens 

oplysninger vedrørende overholdelsen af 

STS-kravene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Institutionelle investorer, som 

eksponeres mod en securitisering, skal som 

minimum: 

3. Institutionelle investorer, som 

eksponeres mod kreditrisikoen ved en 

securitisering, skal som minimum: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Institutionelle investorer, som 

eksponeres mod en securitisering, skal 

som minimum: 

3. Institutionelle investorer, som 

eksponeres mod en securitiseringsposition, 

skal som minimum: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) indføre nedskrevne procedurer, som 

står i et rimeligt forhold til 

securitisationspositionens risikoprofil, og 

som passer til deres positioner i og uden 

for handelsbeholdningen, hvis det er 

relevant, for på løbende basis at overvåge 

overholdelsen af stk. 1 og 2 samt 

udviklingen i securitiseringspositionen og 

de underliggende eksponeringer. Hvis det 

er hensigtsmæssigt, skal disse nedskrevne 

procedurer omfatte overvågning af 

eksponeringstypen, procentdelen af lån, der 

er forfalden med mere end 30, 60 og 90 

dage, misligholdelsesrater, 

forudbetalingsrater, lån under 

tvangsrealisation, inddrivelsesrater, 

tilbagekøb, låneændringer, betalingsfrihed, 

sikkerhedsstillelsestype og ejer- eller 

lejerforhold i forbindelse med fast 

ejendom, frekvensfordelingen af 

kreditvurderinger eller andre målinger af 

kreditværdigheden for de underliggende 

eksponeringer, den erhvervsmæssige og 

geografiske diversificering og 

frekvensfordelingen af belåningsprocenten 

med udsvingsbånd, der fremmer en 

(a) indføre nedskrevne procedurer, som 

står i et rimeligt forhold til 

securitisationspositionens risikoprofil, og 

som passer til deres positioner i og uden 

for handelsbeholdningen, hvis det er 

relevant, for på løbende basis at overvåge 

overholdelsen af stk. 1 og 2 samt 

udviklingen i securitiseringspositionen og 

de underliggende eksponeringer. Hvis det 

er hensigtsmæssigt, skal disse nedskrevne 

procedurer omfatte overvågning af 

eksponeringstypen, procentdelen af lån, der 

er forfalden med mere end 30, 60 og 90 

dage, misligholdelsesrater, 

forudbetalingsrater, lån under 

tvangsrealisation, inddrivelsesrater, 

tilbagekøb, låneændringer, betalingsfrihed, 

sikkerhedsstillelsestype og ejer- eller 

lejerforhold i forbindelse med fast 

ejendom, frekvensfordelingen af 

kreditvurderinger eller andre målinger af 

kreditværdigheden for de underliggende 

eksponeringer, den erhvervsmæssige og 

geografiske diversificering og 

frekvensfordelingen af belåningsprocenten 

med udsvingsbånd, der fremmer en 
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hensigtsmæssig følsomhedsanalyse. Hvis 

de underliggende eksponeringer selv er 

securitiseringer, overvåger de 

institutionelle investorer tillige de 

eksponeringer, der ligger til grund for 

disse securitiseringer 

hensigtsmæssig følsomhedsanalyse. 

Or. en 

Begrundelse 

Knyttet til forbuddet mod resecuritisering. 

 

Ændringsforslag  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) regelmæssigt udføre stresstest af de 

betalingsstrømme og værdier af 

sikkerhedsstillelse, som understøtter de 

underliggende eksponeringer, idet testen 

skal stå i et rimeligt forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten af risikoen 

ved securitiseringspositionen 

b) regelmæssigt udføre stresstest af de 

betalingsstrømme og værdier af 

sikkerhedsstillelse, som understøtter de 

underliggende eksponeringer, idet testen 

skal stå i et rimeligt forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten af risikoen 

ved securitiseringspositionen. Dette krav 

gælder dog ikke, når investorer er 

eksponeret mod STS-securitiseringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) regelmæssigt udføre stresstest af de 

betalingsstrømme og værdier af 

sikkerhedsstillelse, som understøtter de 

b) hvis de eksponeres mod 

securitiseringer, der ikke er kvalificeret 

som STS, regelmæssigt udføre stresstest af 
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underliggende eksponeringer, idet testen 

skal stå i et rimeligt forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten af risikoen 

ved securitiseringspositionen 

de betalingsstrømme og værdier af 

sikkerhedsstillelse, som understøtter de 

underliggende eksponeringer, idet testen 

skal stå i et rimeligt forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten af risikoen 

ved securitiseringspositionen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) hvis der er tale om fuldt støttede 

ABCP-transaktioner, regelmæssigt udføre 

stresstest af kreditværdigheden af 

udbyderen af likviditetsfaciliteten snarere 

end af de securitiserede eksponeringer 

Or. en 

Begrundelse 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Ændringsforslag  233 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med forbehold for denne artikels 

stk. 1-3 kan den institutionelle investor, 

hvis en institutionel investor har 

bemyndiget investeringsselskaber eller 

regulerede kapitalforvaltere til at træffe 

afgørelser om investeringsforvaltningen, 

som kan eksponere det eller dem mod en 

securitisering, pålægge de pågældende 

investeringsselskaber eller de regulerede 

kapitalforvaltere at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til denne artikel for 

så vidt angår en eksponering mod en 

securitisering, som følger af disse 

afgørelser. Medlemsstaterne sikrer, at 

hvis en institutionel investor i henhold til 

dette stykke pålægges at opfylde en anden 

institutionel investors forpligtelser og 

undlader at gøre dette, kan en sanktion, 

der kan pålægges i medfør af artikel 17 og 

18, pålægges den forvaltende 

institutionelle investor, men ikke den 

institutionelle investor, som eksponeres 

mod securitiseringen. 

Or. en 

Begrundelse 

Eftersom mange institutionelle investorer uddelegerer forvaltningen af deres aktiver til en 

kapitalforvalter, enten gennem et opdelt mandat eller gennem et fondsinstrument, bør den 

pågældende kapitalforvalter sørge for due diligence i forbindelse med alle securitiseringer, 

der købes på vegne af den institutionelle investorer. 

 

Ændringsforslag  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis en institutionel investor har 

bemyndiget en anden institutionel 
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investor til at træffe afgørelser om 

investeringsforvaltningen, som kan 

eksponere den mod en 

securitiseringsposition, kan den 

institutionelle investor pålægge den 

forvaltende part at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til denne artikel for 

så vidt angår en eksponering mod en 

securitisering, som følger af disse 

afgørelser. Medlemsstaterne sikrer, at 

hvis en institutionel investor i henhold til 

dette stykke pålægges at opfylde en anden 

institutionel investors forpligtelser og 

undlader at gøre dette, kan en sanktion, 

som kan pålægges i medfør af artikel 17 

og 18, pålægges den forvaltende 

institutionelle investor, men ikke den 

institutionelle investor, som eksponeres 

mod securitiseringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 25 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-
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balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  236 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 25 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 1 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 20 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 20 %. 
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Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 20 % 

eller den procentdel, der er fastsat i de 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

henhold til stk. 6 i denne artikel. Hvis det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og den oprindelige 

långiver ikke indbyrdes har aftalt, hvem 

der tilbageholder den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse, påhviler det det 

eksponeringsleverende institut at gøre 

dette. Tilbageholdelseskravene må ikke 

bringes i anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 
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Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver har hjemsted i EU og 

er direkte involveret i securitiseringen, 

skal de i en securitisering løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle værdi. 

Den væsentlige nettoøkonomiske interesse 

må ikke opdeles mellem forskellige typer 

af tilbageholdere og må ikke være omfattet 

af nogen kreditrisikoreduktion eller 

afdækning. Hvis en enhed med hjemsted i 

et tredjeland, der er et 

eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut eller en oprindelig 
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långiver, forpligter sig til løbende at 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 % 

i overensstemmelse med denne artikel, er 

en enhed med hjemsted i EU i medfør af 

afsnit 1 ikke forpligtet til at overholde 

dette krav. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilbageholdelseskravet efter artikel 4 gælder for relevante enheder, der alene er involveret i 

securitisering. Denne afklaring er nødvendig, fordi begreberne eksponeringsleverende institut 

og oprindelig långiver hver især er brede nok til at omfatte enheder involveret i oprettelsen af 

aktiver, men som ikke nødvendigvis er involveret i (og som ikke har noget kendskab til) 

finansieringen af aktiverne gennem securitisering. 

 

Ændringsforslag  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering skal løbende 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 

Hvis det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle 

værdi. Den væsentlige nettoøkonomiske 

interesse må ikke opdeles mellem 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den oprindelige 

långiver i en securitisering tilbageholder 

løbende en væsentlig nettoøkonomisk 

interesse i securitiseringen på mindst 5 %, 

som måles ved indgåelsen og bestemmes 

af de ikkebalanceførte posters nominelle 

værdi. Hvis det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og den 

oprindelige långiver ikke indbyrdes har 

aftalt, hvem der tilbageholder den 

væsentlige nettoøkonomiske interesse, 

påhviler det det eksponeringsleverende 

institut at gøre dette. 

Tilbageholdelseskravene må ikke bringes i 

anvendelse flere gange for samme 

securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse må ikke opdeles 

mellem forskellige typer af tilbageholdere 

og må ikke være omfattet af nogen 
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forskellige typer af tilbageholdere og må 

ikke være omfattet af nogen 

kreditrisikoreduktion eller afdækning. 

kreditrisikoreduktion eller afdækning. 

Or. en 

Begrundelse 

Rådets formulering af denne bestemmelse er tydeligere. 

 

Ændringsforslag  242 

Brian Hayes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nummer 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den 

oprindelige långiver i en securitisering 

skal løbende tilbageholde en væsentlig 

nettoøkonomisk interesse i 

securitiseringen på mindst 5 %. Hvis det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og den oprindelige 

långiver ikke indbyrdes har aftalt, hvem 

der tilbageholder den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse, påhviler det 

det eksponeringsleverende institut at gøre 

dette. Tilbageholdelseskravene må ikke 

bringes i anvendelse flere gange for 

samme securitisering. Den væsentlige 

nettoøkonomiske interesse måles ved 

indgåelsen og bestemmes for ikke-

balanceførte poster af den notionelle 

værdi. Den væsentlige nettoøkonomiske 

interesse må ikke opdeles mellem 

forskellige typer af tilbageholdere og må 

ikke være omfattet af nogen 

kreditrisikoreduktion eller afdækning. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 
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Ændringsforslag  243 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uanset ovenstående afsnit kan 

risikotilbageholdelsesprocentdelen sænkes 

til 10 %, hvis det eksponeringsleverende 

institut for den underliggende 

eksponering har tilbageholdt alle 

eksponeringerne på sin balance i mere 

end halvdelen af deres oprindelige løbetid. 

 Hvis minimumstilbageholdelsen på det 

eksponeringsleverende instituts balance 

(MRBS) for sådanne eksponeringer er 

halvdelen af den oprindelige løbetid, er 

tilbageholdelseskravet proportionelt 

hermed: 

 risikotilbageholdelsesprocentdel = 25 % - 

2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er a) at øge egeninteressen og b) give incitament til 

securitiseringen af lån, der har stået deres prøve på de eksponeringsleverende institutters 

balance. 

 

Ændringsforslag  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 5 % som omhandlet i stk. 1: 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 25 % som omhandlet i stk. 1: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 5 % som omhandlet i stk. 1: 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 20 % som omhandlet i stk. 1: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 5 % som omhandlet i stk. 1: 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 20 % som omhandlet i stk. 1: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 

2. Kun i følgende tilfælde anses der 

for at være tale om tilbageholdelse af en 
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væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst 5 % som omhandlet i stk. 1: 

væsentlig nettoøkonomisk interesse på 

mindst den procentdel, der fastsættes i 

henhold til stk. 1: 

Or. en 

Begrundelse 

"5 %" bør erstattes med "den procentdel, der fastsættes i henhold til stk. 1" alle relevante 

steder. 

 

Ændringsforslag  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

a) tilbageholdelse af mindst 25 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

Or. en 

 

Ændringsforslag  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de de 

trancher, der er solgt eller overført til 

investorerne 

a) tilbageholdelse af mindst 20 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

Or. it 

 

Ændringsforslag  250 

Jakob von Weizsäcker 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

a) tilbageholdelse af mindst 20 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne 

a) tilbageholdelse af mindst den 

procentdel, der fastsættes i henhold til stk. 

1, af den nominelle værdi af hver af de 

trancher, der er solgt eller overført til 

investorerne 

Or. en 

 

Ændringsforslag  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne, 

a) tilbageholdelse af mindst 5 % af 

den nominelle værdi af hver af de trancher, 

der er solgt eller overført til investorerne, i 

overensstemmelse med den procentdel, 

der har været gældende, siden den blev 

indført første gang i CRR II 

Or. en 
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Begrundelse 

En risikotilbageholdelse på 5 % er en veletableret praksis i EU, og en stigning vil modarbejde 

bestræbelserne på at genoplive securitiseringsmarkedet. 

 

Ændringsforslag  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst 5 % af den nominelle værdi af hver 

af de securitiserede eksponeringer 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst 20 % af den nominelle værdi af 

hver af de securitiserede eksponeringer 

Or. it 

 

Ændringsforslag  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst 5 % af den nominelle værdi af hver 

af de securitiserede eksponeringer 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst 20 % af den nominelle værdi af 

hver af de securitiserede eksponeringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Molly Scott Cato 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst 5 % af den nominelle værdi af hver 

af de securitiserede eksponeringer 

b) i tilfælde af revolverende 

securitiseringer eller securitiseringer af 

revolverende eksponeringer, 

tilbageholdelse af det 

eksponeringsleverende instituts andel på 

mindst den procentdel, der fastsættes i 

henhold til stk. 1, af den nominelle værdi 

af hver af de securitiserede eksponeringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

5 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

25 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - litra c 



 

AM\1101631DA.doc 105/145 PE587.495v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

5 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

20 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

Or. it 

 

Ændringsforslag  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

5 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

c) tilbageholdelse af tilfældigt 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

20 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) tilbageholdelse af tilfældigt c) tilbageholdelse af tilfældigt 
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udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

5 % af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

udvalgte eksponeringer svarende til mindst 

den procentdel, der fastsættes i henhold til 
stk. 1, af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi, når sådanne ikke-

securitiserede eksponeringer ellers ville 

være blevet securitiseret i securitiseringen, 

forudsat at antallet af potentielt 

securitiserede eksponeringer er på mindst 

100 ved indgåelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilbageholdelse af "first loss"-

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 5 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, og som 

ikke forfalder tidligere end de trancher, 

der er overført eller solgt til investorer, 

således at tilbageholdelsen i alt svarer til 

mindst 5 % af de securitiserede 

eksponeringers nominelle værdi 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilbageholdelse af "first loss"- d) tilbageholdelse af "first loss"-
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tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 5 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 25 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 25% 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilbageholdelse af "first loss"-

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 5 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

d) tilbageholdelse af "first loss"-

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 20 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilbageholdelse af "first loss"-

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør 5 % af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

d) tilbageholdelse af "first loss"-

tranchen og, såfremt en sådan 

tilbageholdelse ikke udgør den procentdel, 

der fastsættes i henhold til stk. 1, af den 

nominelle værdi af de securitiserede 

eksponeringer, om nødvendigt andre 

trancher med samme eller en strengere 

risikoprofil end de trancher, der er overført 

eller solgt til investorer, og som ikke 

forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer, således at 

tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % 

af de securitiserede eksponeringers 

nominelle værdi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 5 % af hver 

securitiseret eksponering i 

securitiseringen. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Udgår i overensstemmelse med forbuddet mod resecuritisering. 

 

Ændringsforslag  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 5 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 25 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 2 - litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 5 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 20 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 5 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

e) tilbageholdelse af en ”first loss”-

eksponering på mindst 20 % af hver 

securitiseret eksponering i securitiseringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 4 - litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) institutter, der er tillagt en 

risikovægt på 50 % eller derunder i 

henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i 

forordning (EU) nr.  575/2013 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) institutter, der er tillagt en 

risikovægt på 50 % eller derunder i 

henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Stk. 1 gælder ikke for 

transaktioner baseret på et klart, 

transparent og tilgængeligt indeks, hvor 

de underliggende referenceenheder er 

identiske med dem, der indgår i et indeks 

over enheder, der handles bredt, eller som 

er andre omsættelige værdipapirer end 

securitiseringspositioner. 

udgår 

Or. it 
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Ændringsforslag  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4– stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Stk. 1 gælder ikke for 

transaktioner baseret på et klart, 

transparent og tilgængeligt indeks, hvor 

de underliggende referenceenheder er 

identiske med dem, der indgår i et indeks 

over enheder, der handles bredt, eller som 

er andre omsættelige værdipapirer end 

securitiseringspositioner. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 6 - indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA) udarbejder i 

nært samarbejde med Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

(ESMA) og Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA) udkast til reguleringsmæssige 

tekniske standarder for nærmere at 

præcisere kravet om risikotilbageholdelse, 

særlig for så vidt angår: 

6. Den Europæiske Centralbank 

(ECB) sikrer sig og kontrollerer, at Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) 

i nært samarbejde med Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

(ESMA) og Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA) udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder for 

nærmere at præcisere kravet om 

risikotilbageholdelse, særlig for så vidt 

angår: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  273 

Paul Tang 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA) udarbejder i 

nært samarbejde med Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

(ESMA) og Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA) udkast til reguleringsmæssige 

tekniske standarder for nærmere at 

præcisere kravet om risikotilbageholdelse, 

særlig for så vidt angår: 

6. Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA) udarbejder i 

nært samarbejde med Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

(ESMA) og Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA) udkast til reguleringsmæssige 

tekniske standarder for at ændre niveauet 

for risikotilbageholdelse, hvis Det 

Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 

(ESRB) foreslår at ændre det fra de 20 %, 

der er fastsat i denne artikel, og for 
nærmere at præcisere kravet om 

risikotilbageholdelse, særlig for så vidt 

angår: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  274 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) målingen af det i stk. 1 omhandlede 

tilbageholdelsesniveau 

b) målingen af det i stk. 1 omhandlede 

tilbageholdelsesniveau og MRBS 

Or. en 

Begrundelse 

jf. Greens ændringsforslag til artikel 4, stk. 1. 
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Ændringsforslag  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 - stk. 6 - litra e - afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 1. En uafhængig og godkendt 

forvalter skal forvalte SSPE'en i 

investorernes interesse. 

 2. En ansøgning om godkendelse 

som SSPE-forvalter skal indsendes til den 

kompetente myndighed, der kontrollerer: 

 a) forvalterens uafhængighed af det 

organiserende institut og det 

eksponeringsleverende institut eller 

organisationens effektivitet med hensyn til 

at begrænse interessekonflikter og 

 b) forvalterens kompetencer med 

hensyn til at opfylde forpligtelserne i stk. 

3. 

 3. Den i stk. 1 omhandlede forvalter 

er ansvarlig for følgende: 

 a) kontrol af aktivernes anerkendelse 

og kvalitet i løbet af hele securitiseringens 

levetid 
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 b) kontrol af et uddrag af de 

underliggende eksponeringer i henhold til 

kravene i artikel 10, stk. 2, 

 c) løbende kontrol af 

betalingsstrømme finansieret med 

aktiverne og betaling af investeringer 

efter vandfaldsmetoden 

 d) forebyggelse af interessekonflikter 

eller håndtering og offentliggørelse af 

sådanne konflikter i investorernes 

interesse 

 e) forvaltning af risici, herunder 

operationelle risici 

 f) hvis securitiseringen er STS, 

garanti for, at securitiseringen opfylder 

alle krav under dette kapitels afdeling 1 

eller 2. 

 4. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

der præciserer SPPE-forvalterens rolle. 

ESMA forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest seks måneder 

efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Transparenskrav for 

eksponeringsleverende institutter, 

Transparenskrav for 

eksponeringsleverende institutter, 
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organiserende institutter og SSPE'er organiserende institutter, SSPE'er og 

investorer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

1. Med henblik på at indhente og 

styrke strømmen af oplysninger i realtid 

om STS-securitiseringer, reducere 

asymmetriske oplysninger mellem sælgere 

og købere af risici, forbedre den samlede 

gennemsigtighed på markedet og støtte 

den nye markedsdisciplin oprettes et 

datalager. Dette datalager benævnes Det 

Europæiske Securitiseringsdatalager 

(ESDR). ESDR opfylder ovennævnte rolle 

som en selvstændig, neutral, 

nonprofitenhed. ESDR oprettes af 

Kommissionen den dag, denne forordning 

træder i kraft, og efter høring af 

repræsentanter for fællesskaber af STS-

udstedere, STS-investorer og STS-

tilsynsmyndigheder (ESDR's 

"komponenter"). ESDR's juridiske 

struktur og forvaltning følger en struktur 

svarende til den, der anvendes for Global 

Legal Entity Identifier. ESDR-

offentliggørelser indfases hurtigst muligt 

herefter. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en i en securitisering sender alle 

lovpligtige meddelelser til indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder ved hjælp af 

kommunikationskanaler, der oprettes af 

ESDR. Denne forpligtelse gælder, indtil 

alle investorer er tilbagebetalt, og 

omfatter: 



 

PE587.495v01-00 116/145 AM\1101631DA.doc 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en i 

en securitisering sikrer i overensstemmelse 

med stk. 2: 

 a) som minimum, at de i stk. 1 

omhandlede oplysninger gøres offentligt 

tilgængelige i forbindelse med en offentlig 

securitisering 

 b) som minimum, at de i stk. 1 

omhandlede oplysninger gøres 

tilgængelige for investorer og efter 

anmodning de i denne forordnings artikel 

15 omhandlede kompetente myndigheder i 

forbindelse med en privat securitisering. 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med private securitiseringer er der ikke i samme grad behov for detaljerede 

krav, som det er tilfældet med offentlige securitiseringer. Kendetegnene for en privat 

transaktion er, at udstedere og investorer bør aftale videregivelse af oplysninger indbyrdes. 

Et detaljeret oplysningskrav vil have en kraftig afskrækkende virkning på markedsaktører i 

forhold til at indgå private transaktioner. 

 

Ændringsforslag  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

 I forbindelse med ABCP stilles de i litra 

a), litra c), nr. ii) og litra e), nr. i), 

omhandlede oplysninger samlet til 

rådighed for indehavere af en 

securitiseringsposition. 

 I forbindelse med et fuldt støttet ABCP-

program i henhold til artikel 2, stk. 21, 

videregives ingen dokumentation om en 

transaktion til investorerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Ændringsforslag  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

1. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut i en 

securitisering gør i overensstemmelse med 

stk. 2 som minimum følgende oplysninger 

tilgængelige for indehavere af en 

securitiseringsposition og de i denne 

forordnings artikel 15 omhandlede 

kompetente myndigheder: 

Or. en 

Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er overordnet set begrænset til den betalingsstrøm, der genereres af 

aktiverne tilhørende indehaverne af kapitalen og gælden. De påvirker ikke strukturen eller 

forvaltningen af selve securitiseringen og påvirker ikke og har ingen selvstændig viden om de 

underliggende aktivers udvikling. 

 

Ændringsforslag  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 - stk. 1 - litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om de eksponeringer, 

der ligger til grund for securitiseringen, 

kvartalsvis eller, i tilfælde af ABCP, 

oplysninger om de underliggende 

tilgodehavender eller fordringer 

månedsvis 

a) oplysninger om de eksponeringer, 

der ligger til grund for securitiseringen, 

kvartalsvis 

Or. it 

 

Ændringsforslag  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om de eksponeringer, 

der ligger til grund for securitiseringen, 

kvartalsvis eller, i tilfælde af ABCP, 

oplysninger om de underliggende 

tilgodehavender eller fordringer månedsvis 

a) oplysninger om de eksponeringer, 

der ligger til grund for securitiseringen, 

kvartalsvis eller, i tilfælde af ABCP, et 

sammendrag af oplysninger om de 

underliggende tilgodehavender eller 

fordringer månedsvis. 

 Sammendrag af oplysninger om de 

underliggende tilgodehavender eller 

fordringer er generelle oplysninger på 

programniveau om de typer af 

eksponeringer, der overføres til ABCP-

investeringsselskaber, og andre 

oplysninger om hver kategori af 

eksponeringer. Oplysningerne er ikke om 

de enkelte eksponeringer. 

 Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en kan 

give yderligere oplysninger, der ikke er 

omfattet af kravene i denne artikel, hvis 

de ønsker det, herunder i tilfælde af 

ABCP. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  284 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa)  det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en 

skal, i medfør af stk. 2, stille 

oplysningerne i stk. 1, litra a)-h), til 

rådighed for ESMA. De skal desuden 

fremsende alle andre oplysninger, der er 

nødvendige for at beregne Kirb for alle 

typer af investorer. Fremsendelsen af 

disse oplysninger sker på samme tid som 

fremsendelse til indehavere af en 

securitiseringsposition og de i artikel 15 
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omhandlede kompetente myndigheder. 

 ESMA offentliggør oplysningerne om de 

underliggende lån, der er beskrevet i stk. 

1, litra a), i anonymiseret form på en 

særlig webside under hensyntagen til 

forskelle mellem private og offentlige 

transaktioner, databeskyttelsesregler og 

legitime hensyn til privatlivets fred og 

forretningshemmeligheder. Den særlige 

webside benævnes "Det Europæiske 

Securitiseringsdatalager". ESMA 

opkræver betaling fra det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en for 

udgifterne til opretholdelse og 

vedligeholdelse af Det Europæiske 

Securitiseringsdatalager. 

 ESMA kan delegere denne forpligtelse til 

en tredjepart, forudsat at den pågældende 

tredjepart overholder gældende 

sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 

dataejerskab, adgang til oplysninger og 

regler for offentlige udbud. 

 Det Europæiske Securitiseringsdatalager 

offentliggør regelmæssigt aggregerede 

data på sektorplan om niveauet af 

markedsdeltagelse, oplysninger om 

overførsler mellem 

finansieringsinstitutter, herunder 

grænseoverskridende risikooverførsler og 

enhver anden udvikling, der kan anses for 

at øge systemiske risici. 

 Det Europæiske Securitiseringsdatalager 

oprettes senest ... [et år efter 

anvendelsesdatoen for denne forordning] 

i samarbejde med de kompetente 

myndigheder, der er udpeget i henhold til 

artikel 15, og efter høring af sektorens 

repræsentanter. 

 Enhver udveksling eller videregivelse af 

personoplysninger i forbindelse med 

anvendelsen af dette stykke foretages i 

overensstemmelse med reglerne om 

videregivelse af personoplysninger som 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 (den generelle 
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forordning om databeskyttelse). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering fremsender i 

overensstemmelse med stk. 2, de i stk. 1, 

litra a)-h) omhandlede oplysninger til 

indehavere af en securitiseringsposition 

og til de i denne forordnings artikel 15 

omhandlede kompetente myndigheder ved 

hjælp af en kommunikationstjeneste, som 

ESDR stiller til rådighed til dette formål. 

 ESDR bruger strømmen af oplysninger 

gennem kommunikationssystemet til at 

indsamle og regelmæssigt offentliggøre 

aggregerede data på sektorplan om 

niveauet af markedsdeltagelse, overførsler 

af risici mellem finansielle institutioner, 

herunder grænseoverskridende 

risikooverførsler, og alle andre data, som 

ESDR's ledelsesorgan mener er relevante 

med henblik på ESDR's formål, jf. artikel. 

ESDR giver også kontrolleret adgang til 

oplysninger om underliggende lån 

omhandlet i stk. 1, litra a). Det gør den 

ved hjælp af på forhånd aftalte 

offentliggørelsesformater og procedurer, 

der tager hensyn til forskelle mellem 

private og offentlige transaktioner, 

databeskyttelsesregler og legitime hensyn 

til privatlivets fred og 

forretningshemmeligheder. ESDR 

opkræver på nonprofitbasis betaling fra 

det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en af en 

securitisering for udgifterne til oprettelse 
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og vedligeholdelse af driften. ESDR 

overholder gældende 

sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 

dataejerskab, adgang til oplysninger og 

regler for offentlige udbud. 

 ESDR's styring efterligner den 

styringsstruktur, der er udviklet til Global 

LEI Foundation (GLEIF). 

 ESDR oprettes samtidig med denne 

forordnings anvendelsesdato i samarbejde 

med de kompetente myndigheder, der er 

udpeget i henhold til artikel 15, og efter 

høring af sektorens repræsentanter. 

 Enhver udveksling eller videregivelse af 

personoplysninger i forbindelse med 

anvendelsen af dette stykke foretages i 

overensstemmelse med reglerne om 

videregivelse af personoplysninger som 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 (den generelle 

forordning om databeskyttelse)1a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  286 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 via) oplysninger om den 

kreditvurderingsproces, der er anvendt på 

securitiseringens underliggende aktiver, 

uanset om det eksponeringsleverende 

institut, hvis det er et kreditinstitut, 

anvender den standardiserede metode, 

IRB- eller AIRB-metoden til beregning af 

kreditkapitalkravene samt den historiske 

udvikling af misligholdte lån oprettet af 

det eksponeringsleverende institut 

Or. en 
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Ændringsforslag  287 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) oplysninger vedrørende 

eksponeringens karakteristika, 

betalingsstrømme, karakteristik af 

kreditforbedring og likviditetsstøtte 

ii) oplysninger vedrørende 

eksponeringens karakteristika, 

betalingsstrømme, tab efter 

vandfaldsmetoden, karakteristik af 

kreditforbedring og likviditetsstøtte 

Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 - stk. 1 - litra e – indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) kvartalsvise eller, i tilfælde af 

ABCP, månedlige investorrapporter 

indeholdende følgende: 

e) kvartalvise investorrapporter 

indeholdende følgende: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra e – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) alle væsentlige og relevante data 

om kreditkvaliteten og udviklingen i de 

underliggende eksponeringer 

i) alle væsentlige og relevante data 

om kreditkvaliteten og udviklingen i de 

underliggende eksponeringer. I forbindelse 

med ABCP kan disse data være generelle 
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data opdelt efter aktivernes kategori 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 - stk. 1 - litra e - nummer ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) data om de betalingsstrømme, som 

de underliggende eksponeringer og 

forpligtelserne i securitiseringen genererer, 

undtagen for ABCP, samt oplysninger om 

overtrædelse af udløsningstærskler, som 

indebærer ændringer i prioriteringen af 

betalinger eller udskiftning af modparter; 

ii) data om de betalingsstrømme, som 

de underliggende eksponeringer og 

forpligtelserne i securitiseringen genererer, 

samt oplysninger om overtrædelse af 

udløsningstærskler, som indebærer 

ændringer i prioriteringen af betalinger 

eller udskiftning af modparter 

Or. it 

 

Ændringsforslag  291 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra e – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) oplysninger om den i henhold til 

artikel 4 tilbageholdte risiko samt de 

oplysninger, som kræves i henhold til stk. 

3 

iii) oplysninger om den tilbageholdte 

risiko, herunder hvem der tilbageholder 

den, og hvordan den tilbageholdes, i 

henhold til: 

 - artikel 4 i forbindelse med en 

securitisering udstedt på eller efter denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato eller i 

forbindelse med en securitisering, som 

denne forordning finder anvendelse på i 

henhold til artikel 28, stk. 4a, eller 

 - alle krav, der finder anvendelse i 

henhold til artikel 28, stk. 4b, i forbindelse 

med en securitisering udstedt før denne 
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forordnings ikrafttrædelsesdato 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er i overensstemmelse med det overordnede formål om at yde passende beskyttelse i 

overgangsbestemmelserne, hvad angår risikotilbageholdelse. 

 

Ændringsforslag  292 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra i – nr. iii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) oplysninger om investorerne i 

securitiseringen, herunder det land og 

den sektor, de og den endelige retmæssige 

ejer er etableret i, størrelsen af deres 

investering, og hvilken tranche af 

securitiseringen den vedrører 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 - stk. 1 - litra g - nummer v - afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De i litra a) og e) beskrevne oplysninger 

gøres tilgængelige på samme tidspunkt i 

hvert kvartal og senest en måned efter 

forfaldsdagen for betaling af renter. For så 

vidt angår ABCP-securitiseringer gøres 

de i litra a) og e) beskrevne oplysninger 

tilgængelige på samme tidspunkt hver 

måned og senest en måned efter 

forfaldsdagen for betaling af renter. 

De i litra a) og e) beskrevne oplysninger 

gøres tilgængelige på samme tidspunkt i 

hvert kvartal og senest en måned efter 

forfaldsdagen for betaling af renter. 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  294 

Michael Theurer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. v – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De i litra f) og g) beskrevne oplysninger 

gøres tilgængelige straks. 

De i litra f) og g) beskrevne oplysninger 

gøres tilgængelige straks. 

 I forbindelse med overholdelsen af dette 

stykke overholder det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering den nationale lovgivning og 

EU- lovgivningen om beskyttelse af 

fortrolige oplysninger og behandling af 

personoplysninger med henblik på at 

undgå mulige overtrædelser af en sådan 

lovgivning samt enhver tavshedspligt i 

forbindelse med oplysninger vedrørende 

kunder, den oprindelige långiver eller 

låntager, medmindre sådanne fortrolige 

oplysninger anonymiseres og aggregeres. 

Navnlig med hensyn til de i litra b) 

omhandlede oplysninger kan det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en 

forelægge en sammenfatning af den 

pågældende dokumentation. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør tydeliggøres, at banker skal overholde den nationale lovgivning og EU-lovgivningen 

om beskyttelse af fortrolige informationskilder og personoplysninger. Desuden må fortrolige 

oplysninger om kunder, oprindelige långivere og låntagere kun offentliggøres i anonymiseret 

og aggregeret form. 

 

Ændringsforslag  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. v – afsnit 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Eksponeringsleverende institutter og 

organiserende institutter skal overholde 

bestemmelserne i denne artikel i det 

omfang, det er tilladt i henhold til relevant 

national lovgivning og EU-lovgivningen 

om behandling af personoplysninger og 

fortrolige oplysninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør tydeliggøres, at eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter ikke 

bør gå længere end databeskyttelseslovgivningen for at opfylde kravene til gennemsigtighed i 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag  296 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. For offentlige securitiseringer skal 

følgende oplysninger gøres offentligt 

tilgængelige: 

 a) oplysninger om de underliggende 

eksponeringer for securitiseringen 

offentliggøres kvartalsvist 

 b) hvis det er relevant, følgende 

dokumenter, herunder en detaljeret 

beskrivelse af prioriteringen af betalinger 

i securitiseringen: 

 i) det endelige udbudsdokument eller 

prospekt sammen med de afsluttende 

transaktionsdokumenter, men ikke 

juridiske udtalelser og vurderinger ("legal 
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opinions") 

 ii) for en traditionel securitisering, 

salgsaftalen for aktivet, aftalen om 

tildeling, nyordning eller overførsel samt 

relevante trusterklæringer 

 iii) derivat- og garantiaftalerne og 

eventuelle relevante dokumenter 

vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, 

hvis de securitiserede eksponeringer 

vedbliver med at være det 

eksponeringsleverende instituts 

eksponeringer 

 iv) aftaler med administrationsselskab 

og backup-administrationsselskab samt 

aftaler om forvaltning og likviditetsstyring 

 v) trustdokumentet ("trust deed"), 

sikkerhedsdokumentet, agentaftalen, 

aftalen med kontoførende bank, aftalen 

om garanteret afkast, "incorporated 

terms" eller "master trust framework" 

eller "master definitions agreement" eller 

juridisk dokumentation med tilsvarende 

juridisk værdi 

 vi) relevante aftaler mellem 

kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler 

om efterstillede lån, aftaler om 

iværksætterlån og aftaler om 

likviditetsfacilitet 

 vii) enhver anden dokumentation, som 

er relevant for forståelsen af 

transaktionen 

 c) hvis et prospekt ikke er udarbejdet 

i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/71/EF, en sammenfatning af 

transaktionen eller en oversigt over de 

væsentligste karakteristika ved 

securitiseringen, herunder, hvis det er 

relevant: 

 i) oplysninger vedrørende 

transaktionens struktur 

 ii) oplysninger vedrørende 

eksponeringens karakteristika, 

betalingsstrømme, karakteristik af 
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kreditforbedring og likviditetsstøtte 

 iii) oplysninger vedrørende 

stemmerettigheder for indehavere af en 

securitiseringsposition samt disses forhold 

til andre sikrede kreditorer 

 iv) en liste over alle 

udløsningstærskler og hændelser i de i 

litra b) omhandlede dokumenter, som kan 

have en væsentlig indvirkning på 

securitiseringsinstrumentets udvikling 

 v) strukturdiagrammerne 

indeholdende en oversigt over 

transaktionen, betalingsstrømmene og 

ejerforhold 

 d) i tilfælde af STS-securitiseringer, 

den i denne forordnings artikel 14, stk. 1, 

omhandlede STS-meddelelse 

 e) kvartalsvise investorrapporter 

indeholdende følgende: 

 i) alle væsentlige og relevante data 

om kreditkvaliteten og udviklingen i de 

underliggende eksponeringer 

 ii) data om de betalingsstrømme, som 

de underliggende eksponeringer og 

forpligtelserne i securitiseringen 

genererer, samt oplysninger om 

overtrædelse af udløsningstærskler, der 

indebærer ændringer i prioriteringen af 

betalinger eller udskiftning af modparter 

 iii) oplysninger om den i henhold til 

artikel 4 tilbageholdte risiko samt de 

oplysninger, der kræves i henhold til stk. 3 

 f) hvis det er relevant, oplysninger i 

henhold til artikel 17 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 596/2014 om markedsmisbrug 

 g) hvis litra f) ikke finder anvendelse, 

enhver væsentlig hændelse såsom: 

 i) en væsentlig overtrædelse af 

forpligtelserne i de i litra b) omhandlede 

dokumenter, herunder eventuel 

afhjælpning, fritagelse eller samtykke, 

som efterfølgende er blevet anvendt i 

forbindelse med en sådan overtrædelse 
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 ii) en ændring af de strukturelle 

karakteristika, som i væsentlig grad kan 

påvirke udviklingen i securitiseringen 

 iii) en væsentlig ændring af 

risikokarakteristikken for securitiseringen 

eller de underliggende eksponeringer 

 iv) i tilfælde af STS-securitiseringer, 

såfremt securitiseringen ophører med at 

opfylde STS-kravene, eller de kompetente 

myndigheder har truffet afhjælpende eller 

administrative foranstaltninger 

 v) enhver væsentlig ændring i 

transaktionsdokumenterne. 

 [1] Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 

om det prospekt, der skal offentliggøres, 

når værdipapirer udbydes til 

offentligheden eller optages til handel, og 

om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT 

L 345 af 31.12.2003, s. 64). 

 [2] Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 

2014 om markedsmisbrug (forordningen 

om markedsmisbrug) og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/6/EF og Kommissionens direktiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 

2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 

1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

skal kun overholde denne bestemmelse i 

det omfang, det er tilladt i henhold til den 

nationale lovgivning og EU- lovgivningen 
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om beskyttelse af fortrolige oplysninger og 

behandling af personoplysninger og 

principperne om bankhemmeligheder med 

henblik på at undgå mulige overtrædelser 

af en sådan lovgivning samt enhver 

tavshedspligt i forbindelse med 

oplysninger vedrørende kunder, den 

oprindelige långiver eller låntager, 

medmindre sådanne fortrolige 

oplysninger anonymiseres og aggregeres. 

Navnlig med hensyn til de i litra b) 

omhandlede oplysninger kan det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en 

forelægge en sammenfatning af den 

pågældende dokumentation. De 

kompetente myndigheder, der er 

omhandlet i artikel 15, skal kunne kræve 

at få forelagt sådanne fortrolige 

oplysninger med henblik på at udføre 

deres opgaver i henhold til denne 

forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag henviser ikke eksplicit til nogen databeskyttelseslovgivning i 

forbindelse med transparenskravene. Forpligtelser til at overholde krav til databeskyttelse og 

fortrolighed med hensyn til følsomme personoplysninger om kunderne, den oprindelige 

långiver eller låntageren bør anses for at være naturlige grænser for det 

eksponeringsleverende instituts offentliggørelsesforpligtelse. Det ville styrke retssikkerheden 

at specificere, at de eksponeringsleverende institutter ikke tvinges til at overtræde 

databeskyttelseslovgivningen og fortrolighedsforpligtelser. Investorernes interesse med 

hensyn til oplysninger kan varetages på lignende vis ved hjælp af anonymiserede eller 

aggregerede data. 

 

Ændringsforslag  298 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det eksponeringsleverende institut, 2. Det eksponeringsleverende institut, 
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det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal opfylde oplysningskravene 

i henhold til stk. 1. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en sikrer, at 

oplysningerne er tilgængelige 

vederlagsfrit, rettidigt og i klar form for 

indehaveren af en securitiseringsposition 

og de kompetente myndigheder. Den 

enhed, som er udpeget til at opfylde 

kravene i stk.1, gør oplysningerne 

tilgængelige ved hjælp af et websted og: 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal opfylde oplysningskravene 

i henhold til stk. 1 og stk. 1a. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en sikrer, at 

oplysningerne fremsendes til ESDR og 

den kompetente myndighed vederlagsfrit, 

rettidigt og i klar form. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal opfylde oplysningskravene 

i henhold til stk. 1. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en sikrer, 

at oplysningerne er tilgængelige 

vederlagsfrit, rettidigt og i klar form for 

indehaveren af en securitiseringsposition 

og de kompetente myndigheder. Den 

enhed, som er udpeget til at opfylde 

kravene i stk.1, gør oplysningerne 

tilgængelige ved hjælp af et websted og: 

2. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal opfylde oplysningskravene 

i henhold til stk. 1. Det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut sikrer, at 

oplysningerne er tilgængelige vederlagsfrit, 

rettidigt og i klar form for indehaveren af 

en securitiseringsposition og de 

kompetente myndigheder. Den enhed, som 

er udpeget til at opfylde kravene i stk.1, 

gør oplysningerne tilgængelige ved hjælp 

af et websted og: 

Or. en 

Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er overordnet set begrænset til den betalingsstrøm, der genereres af 

aktiverne tilhørende indehaverne af kapitalen og gælden. De påvirker ikke strukturen eller 

forvaltningen af selve securitiseringen og påvirker ikke og har ingen selvstændig viden om de 
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underliggende aktivers udvikling. 

 

Ændringsforslag  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 - stk. 3 - indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. ESMA udarbejder i nært 

samarbejde med EBA og EIOPA udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder for 

at præcisere: 

3. Den Europæiske Centralbank 

(ECB) sikrer sig og kontrollerer, at ESMA 

i nært samarbejde med EBA og EIOPA 

udarbejder udkast til reguleringsmæssige 

tekniske standarder for at præcisere: 

Or. it 

Ændringsforslag  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

stille til rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

d), samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

stille til rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

e) samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

under hensyntagen til oplysningernes 

nytteværdi for indehaveren af 

securitiseringspositionen, om 

securitiseringspositionen er kortfristet, 

samt i tilfælde af en ABCP-transaktion, 

om den støttes fuldt ud af et 

organiserende institut 

Or. en 
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Begrundelse 

ESMA, EBA og EIOPA tager ved udarbejdelsen af den reguleringsmæssige tekniske standard 

hensyn til oplysningernes nytteværdi for indehaveren af securitiseringspositionen og i tilfælde 

af en ABCP-transaktion, om den støttes fuldt ud af et organiserende institut. 

 

Ændringsforslag  302 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

stille til rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

d), samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en skal 

stille til rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

d), samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

stille til rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

d), samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

a) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut skal stille til 

rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, litra a) og 

d), samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer 

Or. en 
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Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er overordnet set begrænset til den betalingsstrøm, der genereres af 

aktiverne tilhørende indehaverne af kapitalen og gælden. De påvirker ikke strukturen eller 

forvaltningen af selve securitiseringen og påvirker ikke og har ingen selvstændig viden om de 

underliggende aktivers udvikling. 

 

Ændringsforslag  304 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de krav, som det i stk. 2 

omhandlede websted, hvor oplysningerne 

skal gøres tilgængelige for indehavere af 

securitiseringspositioner, skal opfylde, 

særlig med hensyn til: 

b) mindstekravene til 

kommunikationsydelser, indsamling af og 

offentliggørelse af data, som ESDR skal 

opfylde i henhold til stk. 1 og 2 for at 

støtte indehavere af 

securitiseringspositioner, særlig med 

hensyn til at sikre nem adgang til data og 

oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og oprindelige 

långivere anvender samme velfunderede 

og veldefinerede kriterier for långivning 

på eksponeringer, der skal securitiseres, 

som de anvender på ikkesecuritiserede 

eksponeringer. Med henblik herpå skal de 

samme klart fastsatte procedurer for 

godkendelse og, hvor det er relevant, 

ændring, fornyelse og refinansiering af 
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lån anvendes. De underliggende 

eksponeringer genereres i henhold til 

sunde og forsvarlige kriterier for 

långivning i henhold til kravene i artikel 

79 i direktiv 2013/36/EU. Kravet i tredje 

punktum kan opfyldes ved hjælp af en 

intern vurderingsmetode, som det 

eksponeringsleverende institut anvender 

til at understøtte långivningsprocessen, og 

som er godkendt i henhold til 

lovgivningen. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er almindelig praksis, at eksponeringsleverende institutter benytter interne 

vurderingsmetoder til at vurdere deres kunders kreditværdighed eller aftalers kreditkvalitet i 

detailsektoren. Sunde og forsvarlige kriterier for långivning til securitisering af 

eksponeringer er allerede et krav under artikel 243, stk. 2, litra a), i CRR-D. Hvis disse 

kriterier skal være gyldige for alle securitiseringer uanset deres STS-status, bør artikel 5a 

tilpasses ordlyden i CRR-D. Dette vil lette fortolkningen og bidrage til at reducere 

retsusikkerheden. 

 

Ændringsforslag  306 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Tredjelandsækvivalens 

 I forbindelse med denne forordning skal 

den forpligtelse, der påhviler 

eksponeringsleverende institutter eller 

oprindelige långivere med hjemsted i et 

tredjeland om at overholde artikel 3 og 4, 

anses for opfyldt, hvis de 

eksponeringsleverende institutter eller 

oprindelige långivere respekterer den 

retlige ramme, der gælder for 

securitisering i det pågældende tredjeland. 
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Or. en 

Begrundelse 

For at give investorer mulighed for fortsat at købe ikke-EU-securitiseringer bør der være en 

overordnet forpligtelse til at levere oplysninger om securitisering uden et specifikt krav om at 

bruge det format, der er fastsat i EU-lovgivningen. Ikke-EU-securitisering bør være underlagt 

en vurdering foretaget af den institutionelle investor, hvis formål bør være jævnbyrdighed i 

resultaterne for så vidt angår standarder for investorbeskyttelse af både EU- og ikke-EU-

securitiserede instrumenter. 

 

Ændringsforslag  307 

Burkhard Balz 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Kriterier for långivning 

 1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og oprindelige 

långivere anvender samme velfunderede 

og veldefinerede kriterier for långivning 

på eksponeringer, der skal securitiseres, 

som de anvender på ikkesecuritiserede 

eksponeringer. Med henblik herpå skal de 

samme klart fastsatte procedurer for 

godkendelse og, hvor det er relevant, 

ændring, fornyelse og refinansiering af 

lån anvendes. Eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

oprindelige långivere skal indføre 

effektive systemer med henblik på at 

anvende disse kriterier og procedurer for 

at sikre, at långivning er baseret på en 

grundig vurdering af låntagers 

kreditværdighed, idet der tages behørigt 

hensyn til de faktorer, der er relevante for 

at efterprøve sandsynligheden for, at 

låntageren opfylder sine forpligtelser i 

henhold til kreditaftalen. 

 2. Når et eksponeringsleverende 

institut overtager en tredjeparts 
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eksponeringer for egen regning og 

derefter securitiserer dem, kontrollerer 

dette eksponeringsleverende institut, at 

den enhed, som direkte eller indirekte var 

involveret i den oprindelige aftale, der 

skabte de forpligtelser eller potentielle 

forpligtelser, der skal securitiseres, 

opfylder kravene i overensstemmelse med 

stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5b 

 Kriterier for långivning 

 1. Eksponeringsleverende institutter 

og oprindelige långivere anvender samme 

velfunderede og veldefinerede kriterier for 

långivning på eksponeringer, der skal 

securitiseres, som de anvender på 

ikkesecuritiserede eksponeringer. Med 

henblik herpå skal de samme klart 

fastsatte procedurer for godkendelse og, 

hvor det er relevant, ændring, fornyelse 

og refinansiering af lån anvendes. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og oprindelige 

långivere skal indføre effektive systemer 

med henblik på at anvende disse kriterier 

og procedurer for at sikre, at långivning 

er baseret på en grundig vurdering af 

låntagers kreditværdighed, idet der tages 

behørigt hensyn til de faktorer, der er 

relevante for at efterprøve 

sandsynligheden for, at låntageren 

opfylder sine forpligtelser i henhold til 

kreditaftalen. 
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 2. Når et eksponeringsleverende 

institut overtager en tredjeparts 

eksponeringer for egen regning og 

derefter securitiserer dem, kontrollerer 

dette eksponeringsleverende institut, at 

den enhed, som direkte eller indirekte var 

involveret i den oprindelige aftale, der 

skabte de forpligtelser eller potentielle 

forpligtelser, der skal securitiseres, 

opfylder kravene i overensstemmelse med 

stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette forbedrer den overordnede kvalitet af securitiseringer og tilsyn 

 

Ændringsforslag  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Forbud mod resecuritisering 

 De underliggende eksponeringer, der 

anvendes i en securitisering, må ikke 

omfatte securitiseringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  310 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 
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kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2, og de 

har givet meddelelse til ESMA i henhold til 

artikel 14, stk. 1. 

kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2, og de 

har givet meddelelse til ESMA i henhold til 

artikel 14, stk. 1, og SSPE'ens trustee: 

 a. er en juridisk person med hjemsted 

i en EU-medlemsstat 

 b. er uafhængig af det organiserende 

institut og det eksponeringsleverende 

institut eller har oprettet en organisation 

og fastlagt procedurer til at sikre 

forebyggelse af interessekonflikter og 

enhver utilbørlig påvirkning af det 

organiserende institut og det 

eksponeringsleverende institut 

 c. er godkendt af en kompetent 

myndighed, der vurderer, om den 

pågældende trustee har kompetence, 

navnlig hvad angår ressourcer og 

ekspertise, til at udføre forpligtelserne i 

stk. 2 

 d. er ansvarlig for forvaltningen af 

SSPE'en og udfører kontroller i henhold 

til stk. 2. 

 2. SSPE'ens trustee udfører følgende 

kontroller på vegne af investorerne: 

 a. uafhængig efterprøvning af en 

stikprøve af de underliggende 

eksponeringer forud for udstedelsen af de 

værdipapirer, som securitiseringen giver 

anledning til, herunder efterprøvning af, 

om de offentliggjorte data med hensyn til 

de underliggende eksponeringer er 

nøjagtige, med et konfidensniveau på 95 

% 

 b. kontrol af aktivernes belånbarhed 

i forbindelse med udformningen af 

instrumentet og herefter løbende 

 c. overvågning af de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet og værdi 

samt, hvor det er relevant, påpegning af 

en forringelse til eller under en på 
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forhånd fastlagt grænseværdi 

 d. løbende verificering af 

betalingsstrømme finansieret med 

aktiverne og betaling af investeringer 

efter vandfaldsmetoden 

 e. iværksættelse af alle rimelige 

foranstaltninger for at undgå 

interessekonflikter og, når de ikke kan 

undgås, påvisning, håndtering og 

overvågning af og, hvor det er relevant, 

offentliggørelse af disse 

interessekonflikter med henblik på at 

forhindre, at de får negativ indflydelse på 

investorernes interesser 

 f. styring af risici, herunder 

driftsrisici, hvis der ikke eksplicit er taget 

højde for dem i instrumentets 

dokumentation (for eksempel udskiftning 

af en aktør i strukturen), eller hvis de 

vedrører de skiftende risici ved de 

underliggende aktiver 

 g. kontrol af, at securitiseringen 

opfylder alle krav i dette kapitel i 

forordningens afdeling 1 eller 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  311 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2, og 

de har givet meddelelse til ESMA i 

henhold til artikel 14, stk. 1. 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

kun anvende betegnelsen "STS" eller 

"simpel, transparent og standardiseret" 

eller en betegnelse, som direkte eller 

indirekte henviser til disse begreber, i 

forbindelse med deres securitisering, hvis: 
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 a) securitiseringen opfylder alle 

kravene i dette kapitels afdeling 1 eller 2, 

og de har givet meddelelse til ESMA i 

henhold til artikel 14, stk. 1, og 

 b) den relevante securitisering er 

opført på den liste, der er omhandlet i 

artikel 14, stk. 4. 

 Hvis litra a) og b) er opfyldt, anses en 

securitisering for at være STS. 

 Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en, der er 

involveret i en securitisering, der anses 

for at være STS, skal have hjemsted i 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2, og de 

har givet meddelelse til ESMA i henhold til 

artikel 14, stk. 1. 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2, og de 

har givet meddelelse til ESMA i henhold til 

artikel 14, stk. 1, og de førnævnte krav er 

vurderet af en ekstern part godkendt af 

ESMA. 

 2. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

der angiver de betingelser, som den 

eksterne part, der skal godkendes til at 

vurdere kriterierne i artikel 7 til 10 eller 

artikel 11 til 13, skal opfylde. ESMA 

forelægger udkastet til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 
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for Kommissionen senest seks måneder 

efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er må 

kun anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, i forbindelse 

med deres securitisering, hvis 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings afdeling 1 eller 2 og de 

har givet meddelelse til ESMA i henhold til 

artikel 14, stk. 1. 

Eksponeringsleverende institutter og 

organiserende institutter må kun anvende 

betegnelsen "STS" eller en betegnelse, som 

direkte eller indirekte henviser til disse 

begreber, i forbindelse med deres 

securitisering, hvis securitiseringen 

opfylder alle kravene i denne forordnings 

afdeling 1 eller 2 og de har givet 

meddelelse til ESMA i henhold til artikel 

14, stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er overordnet set begrænset til den betalingsstrøm, der genereres af 

aktiverne tilhørende indehaverne af kapitalen og gælden. De påvirker ikke strukturen eller 

forvaltningen af selve securitiseringen og påvirker ikke og har ingen selvstændig viden om de 

underliggende aktivers udvikling. 

 

Ændringsforslag  314 

Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Et administrationsselskab 

godkendt af den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten udfører 

følgende funktioner for en "STS"-SSPE: 

 a) styring af SSPE'ens risici 

 b) kontrol af STS-opfyldelse 

 c) håndtering af interessekonflikter 

 d) udførelse af administrative 

funktioner: juridisk bistand og SPPE-

bogføring, kundeforespørgsler, 

værdiansættelse og prissætning, 

overvågning af overholdelse af lovkrav, 

fordeling af indkomst (udbetaling efter 

vandfaldsmetode), aftaleetablering, 

kontrol af aktivernes belånbarhed, 

registrering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Med forbehold for andre generelle 

betingelser i de nationale lovgivninger må 

de kompetente myndigheder ikke 

godkende et administrationsselskab, 

medmindre følgende betingelser er 

opfyldt: 

 a) de personer, der faktisk varetager 

administrationsselskabets forretninger, 

har et tilstrækkeligt godt omdømme og 

fyldestgørende erfaring 

 b) ansøgningen om godkendelse 

ledsages af en aktivitetsplan, hvori bl.a. 

administrationsselskabets organisatoriske 

struktur angives 
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 c) administrationsselskabets 

hovedkontor og vedtægtsmæssige 

hjemsted findes i samme medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

der præciserer administrationsselskabets 

rolle og godkendelsesbetingelser. ESMA 

forelægger udkastet til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den ... [6 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttrædelse]. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 


