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Tarkistus  109 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

-

 Tarkistus 

 Euroopan parlamentti hylkää komission 

ehdotuksen. 

Or. pt 

 

Perustelu 

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. 

 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  110 

 Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Arvopaperistamisessa on kyse 

transaktioista, joiden avulla luotonantajan – 

tyypillisesti luottolaitoksen – on 

mahdollista jälleenrahoittaa joukko lainoja 

tai saatavia, kuten asuntolainoja, 

autoleasingsopimuksia, kuluttajaluottoja tai 

luottokorttisopimuksia, muuttamalla ne 

vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi. 

Luotonantaja kokoaa ja 

uudelleenjärjestelee joukon antamiaan 

(1) Arvopaperistamisessa on kyse 

transaktioista, joiden avulla luotonantajan – 

tyypillisesti luottolaitoksen – on 

mahdollista jälleenrahoittaa joukko lainoja 

tai saatavia, kuten asuntolainoja, 

autoleasingsopimuksia, kuluttajaluottoja tai 

luottokorttisopimuksia, muuttamalla ne 

vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi. 

Luotonantaja kokoaa ja 

uudelleenjärjestelee joukon antamiaan 
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lainoja ja jaottelee ne eri riskiluokkiin eri 

sijoittajia varten mahdollistaen näin sen, 

että sijoittajat voivat sijoittaa lainoihin ja 

muihin vastuisiin, joihin niillä ei muutoin 

olisi mahdollisuutta sijoittaa suoraan. 

Sijoittajat saavat tuottonsa 

arvopaperistettujen lainojen kassavirroista. 

lainoja ja jaottelee ne eri riskiluokkiin eri 

sijoittajia varten mahdollistaen näin sen, 

että sijoittajat voivat sijoittaa lainoihin ja 

muihin vastuisiin, joihin niillä ei muutoin 

olisi mahdollisuutta sijoittaa suoraan. 

Sijoittajat saavat tuottonsa 

arvopaperistettujen lainojen kassavirroista. 

Samalla luotonantaja vahvistaa 

maksuvalmiuttaan 

arvopaperistamismenettelyn avulla. 

Or. el 

 

Tarkistus  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Komissio ilmoitti 26 päivänä 

marraskuuta 2014 esittämässään 

Euroopan investointiohjelmassa 

aikovansa käynnistää uudelleen 

korkealaatuiset 

arvopaperistamismarkkinat toistamatta 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä 

virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen 

markkinoiden kehittäminen on keskeinen 

osa päämarkkinaunionia, ja sillä 

edistetään komission ensisijaista tavoitetta 

tukea työpaikkojen luomista ja kestävää 

kasvua 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  112 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(2) Komissio ilmoitti 26 päivänä 

marraskuuta 2014 esittämässään Euroopan 

investointiohjelmassa aikovansa käynnistää 

uudelleen korkealaatuiset 

arvopaperistamismarkkinat toistamatta 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä 

virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen 

markkinoiden kehittäminen on keskeinen 

osa päämarkkinaunionia, ja sillä edistetään 

komission ensisijaista tavoitetta tukea 
työpaikkojen luomista ja kestävää kasvua 

(2) Komissio ilmoitti 26 päivänä 

marraskuuta 2014 esittämässään Euroopan 

investointiohjelmassa aikovansa käynnistää 

uudelleen korkealaatuiset 

arvopaperistamismarkkinat toistamatta 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä 

virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen 

markkinoiden kehittäminen on keskeinen 

osa päämarkkinaunionia, ja sillä on 

osaltaan tuettava työpaikkojen luomista ja 

kestävää kasvua 

Or. el 

 

Tarkistus  113 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Komissio ilmoitti 26 päivänä 

marraskuuta 2014 esittämässään Euroopan 

investointiohjelmassa aikovansa käynnistää 

uudelleen korkealaatuiset 

arvopaperistamismarkkinat toistamatta 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä 

virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen 

markkinoiden kehittäminen on keskeinen 

osa päämarkkinaunionia, ja sillä edistetään 

komission ensisijaista tavoitetta tukea 

työpaikkojen luomista ja kestävää kasvua 

(2) Komissio ilmoitti 26 päivänä 

marraskuuta 2014 esittämässään Euroopan 

investointiohjelmassa aikovansa käynnistää 

uudelleen korkealaatuiset 

arvopaperistamismarkkinat toistamatta 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä 

virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen 

markkinoiden kehittäminen on keskeinen 

osa päämarkkinaunionia. 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole näyttöä siitä, että nykyiseen talouden heikkoon tulokseen voidaan vaikuttaa 

tarjontapuolen toimenpiteillä. Sen sijaan on runsaasti näyttöä siitä, että siihen voidaan 
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puuttua valistuneemmalla finanssipoliittisella elvytyksellä. Unionin kyvyttömyyttä toimia 

koordinoidusti reaalitalouden elvyttämiseksi ei saisi käyttää tekosyynä sille, että elvytetään 

no nyt paisunutta virtuaalitaloutta. 

 

Tarkistus  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan unionin aikomuksena ei 

ole heikentää lainsäädäntökehystä, joka 

pantiin täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät 

ja standardoidut tuotteet eriytetään 

paremmin monimutkaisista, 

vaikeaselkoisista ja riskialttiista välineistä 

ja joiden avulla sovelletaan riskiherkempää 

vakavaraisuuskehystä. 

(3) Euroopan unionin on tiukennettava 

lainsäädäntökehystä, joka pantiin 

täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joiden avulla sovelletaan 

riskiherkempää vakavaraisuuskehystä; 

samoin on tärkeää kieltää 

uudelleenarvopaperistaminen ja jättää 

synteettinen arvopaperistaminen tämän 

asetuksen ulkopuolelle. 

Or. it 

 

Tarkistus  115 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan unionin aikomuksena ei 

ole heikentää lainsäädäntökehystä, joka 

pantiin täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät 

ja standardoidut tuotteet eriytetään 

(3) Euroopan unionin aikomuksena ei 

ole heikentää lainsäädäntökehystä, joka 

pantiin täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät 

ja standardoidut tuotteet eriytetään 
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paremmin monimutkaisista, 

vaikeaselkoisista ja riskialttiista välineistä 

ja joiden avulla sovelletaan riskiherkempää 

vakavaraisuuskehystä. 

paremmin monimutkaisista, 

vaikeaselkoisista ja riskialttiista 

rahoitusvälineistä ja joiden avulla 

sovelletaan riskiherkempää 

vakavaraisuuskehystä. 

Or. el 

 

Tarkistus  116 

Antonio Tajani 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan unionin aikomuksena ei 

ole heikentää lainsäädäntökehystä, joka 

pantiin täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät 

ja standardoidut tuotteet eriytetään 

paremmin monimutkaisista, 

vaikeaselkoisista ja riskialttiista välineistä 

ja joiden avulla sovelletaan riskiherkempää 

vakavaraisuuskehystä. 

(3) Euroopan unionin aikomuksena on 

tiukentaa lainsäädäntökehystä, joka pantiin 

täytäntöön finanssikriisin jälkeen 

monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja 

riskialttiiseen arvopaperistamiseen 

sisältyvien riskien käsittelemiseksi. On 

olennaista varmistaa, että laaditaan 

säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät 

ja standardoidut tuotteet eriytetään 

paremmin monimutkaisista, 

vaikeaselkoisista ja riskialttiista välineistä 

ja joiden avulla sovelletaan riskiherkempää 

vakavaraisuuskehystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on 

tärkeä kanava rahoituslähteiden 

eriyttämiseen ja riskien jakamiseen 

(4) Olisi muistettava, että ennen 

vuoden 2008 rahoituskriisiä 

arvopaperistettujen omaisuuserien 

liiallinen ja piittaamaton käyttö muutti 

pankkien liiketoimintamallia ja edisti 
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nykyistä tehokkaammin unionin 

rahoitusjärjestelmässä. Se mahdollistaa 

rahoitusalan riskien laajemman 

jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa 

taloudelle. Kaiken kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja 

tarjota lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

siten vivutuksen käyttöä, joka antoi 

pankeille mahdollisuuden saada suurta 

voittoa vähän aikaa mutta riskillä 

huomattavista tappioista: nämä olivat 

edellytyksinä vuoden 2008 rahoituskriisin 

puhkeamiselle, joka alkoi Yhdysvaltojen 

taloudesta ja levisi sitten muualle. 

Or. it 

 

Tarkistus  118 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 
strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä 

tehokkaammin unionin 

rahoitusjärjestelmässä. Se mahdollistaa 

rahoitusalan riskien laajemman jakamisen 

ja voi osaltaan antaa liikkumavaraa 

alullepanijoiden taseisiin, jotta voidaan 

lisätä luotonantoa taloudelle. Kaiken 

kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja 

tarjota lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

(4) Järkevästi strukturoitu 

arvopaperistaminen on eräs kanava 

rahoituslähteiden eriyttämiseen ja riskien 

jakamiseen nykyistä laajemmalle unionin 

rahoitusjärjestelmässä. Se mahdollistaa 

rahoitusalan riskien laajemman jakamisen 

ja voi osaltaan antaa liikkumavaraa 

alullepanijoiden taseisiin. 
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yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä tehokkaammin 

unionin rahoitusjärjestelmässä. Se 

mahdollistaa rahoitusalan riskien 

laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa taloudelle. 

Kaiken kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja tarjota 

lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä tehokkaammin 

unionin rahoitusjärjestelmässä. Se 

mahdollistaa rahoitusalan riskien 

laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa taloudelle. 

Kaiken kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja tarjota 

lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). Arvopaperistaminen 

voi myös antaa yksittäisille 

luottolaitoksille mahdollisuuden vähentää 

taseidensa jäykkyyksiä, hallita paremmin 

sijoitussalkkujen riskikeskittymiä ja luoda 

yksinkertaisempia pitkäaikaisia 

rahoitusvälineitä sijoittajille. Nämä 

valmiudet yhdessä voivat parantaa 

rahoitusalan joustavuutta ja kannustaa 

laaja-alaisempaan pitkäaikaiseen 

investointiin reaalitaloudessa. Samalla 

arvopaperistaminen voi voimistaa 

lisääntyneiden keskinäisten yhteyksien ja 

ylivelkaantumisen riskiä. Se saattaa myös 

kannustaa keinottelevaan, lyhyen 
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aikavälin sijoittamiseen ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön. Siksi tässä 

asetuksessa kannustetaan toimivaltaisia 

viranomaisia valvomaan tiukasti 

rahoituslaitosten markkinoille 

osallistumista. 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä tehokkaammin 

unionin rahoitusjärjestelmässä. Se 

mahdollistaa rahoitusalan riskien 

laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa taloudelle. 

Kaiken kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja tarjota 

lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita ja auttaa 

parantamaan talouden rahoittamista. 

Järkevästi strukturoitu arvopaperistaminen 

on tärkeä kanava rahoituslähteiden 

eriyttämiseen ja riskien jakamiseen 

nykyistä tehokkaammin unionin 

rahoitusjärjestelmässä. Se mahdollistaa 

rahoitusalan riskien laajemman jakamisen 

ja voi osaltaan antaa liikkumavaraa 

alullepanijoiden taseisiin, jotta voidaan 

lisätä luotonantoa taloudelle. Kaiken 

kaikkiaan se voi lisätä rahoitusjärjestelmän 

tehokkuutta ja tarjota lisää 

sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

Or. el 

 

Tarkistus  121 

Jonás Fernández 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä tehokkaammin 

unionin rahoitusjärjestelmässä. Se 

mahdollistaa rahoitusalan riskien 

laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa taloudelle. 

Kaiken kaikkiaan se voi lisätä 

rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja tarjota 

lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

(4) Arvopaperistaminen on tärkeä osa 

toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi 

strukturoitu arvopaperistaminen on tärkeä 

kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja 

riskien jakamiseen nykyistä tehokkaammin 

unionin rahoitusjärjestelmässä. Se 

mahdollistaa rahoitusalan riskien 

laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa 

liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, 

jotta voidaan lisätä luotonantoa 

reaalitaloudelle. Kaiken kaikkiaan se voi 

lisätä rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja 

tarjota lisää sijoitusmahdollisuuksia. 

Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden 

luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden 

välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä 

yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi 

edullisempien lainojen ja 

yritysrahoituksen, asuntolainojen ja 

luottokorttien kautta). 

Or. es 

 

Tarkistus  122 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten edellyttää, että unioni määrittelee 

selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen 

on, sillä muuten pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden riskiherkempi 

sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle 

arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten sekä sellaista arvopaperistamista, 

joka sisältää ja tukee hankkeita, jotka 

myötävaikuttavat YK:n 

ilmastokonferenssin (COP 21) 

sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, 

jäljempänä ’kestävä YLS-
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Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin 

toimintaedellytyksiin ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön. 

arvopaperistaminen’, varten edellyttää, 

että unioni määrittelee selkeästi, mitä YLS-

arvopaperistaminen on, sillä muuten 

pankkien ja vakuutusyhtiöiden 

riskiherkempi sääntelykohtelu olisi tarjolla 

erityyppiselle arvopaperistamiselle eri 

jäsenvaltioissa. Tämä voisi johtaa 

epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja 

sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön. 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten edellyttää, että unioni määrittelee 

selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen 

on, sillä muuten pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden riskiherkempi 

sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle 

arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. 

Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin 

toimintaedellytyksiin ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön. 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten edellyttää, että unioni määrittelee 

selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen 

on, sillä muuten pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden riskiherkempi 

sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle 

arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. 

Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin 

toimintaedellytyksiin ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön; on tärkeää 

varmistaa, että Euroopalla on YLS-

sisämarkkinat rajatylittävien liiketoimien 

yksinkertaistamiseksi. 

Or. es 

 

Tarkistus  124 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten edellyttää, että unioni määrittelee 

selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen 

on, sillä muuten pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden riskiherkempi 

sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle 

arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. 

Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin 

toimintaedellytyksiin ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön. 

(5) Riskiherkemmän 

vakavaraisuuskehyksen perustaminen 

yksinkertaista, läpinäkyvää ja 

standardoitua arvopaperistamista, 

jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, 

varten edellyttää, että unioni määrittelee 

selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen 

on, sillä muuten pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden riskiherkempi 

sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle 

arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. 

Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin 

toimintaedellytyksiin ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäyttöön. Muussa 

tapauksessa monissa arvopaperistamisissa 

ei otettaisi riittävästi huomioon riskejä sen 

vuoksi, että riittäviä riskitekijöitä ei ole 

sisällytetty eri riskipainotusmenetelmiin. 

Or. el 

 

Tarkistus  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) On tarkoituksenmukaista vahvistaa 

kaikille arvopaperistamisen keskeisille 

käsitteille määritelmät, jotka ovat 

sopusoinnussa unionin voimassa olevan 

alakohtaisen lainsäädännön kanssa. 

Erityisesti tarvitaan selkeä ja kattava 

arvopaperistamisen määritelmä, joka 

sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät, 

joilla vastuuseen tai määritettyyn 

vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan 

etuoikeusluokkiin. Vastuuta, joka 

aiheuttaa sellaiseen liiketoimeen tai 

järjestelmään liittyvän suoran 

maksuvelvoitteen, jota on käytetty 

aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai 

(6) On tarkoituksenmukaista vahvistaa 

kaikille arvopaperistamisen keskeisille 

käsitteille määritelmät, jotka ovat 

sopusoinnussa unionin voimassa olevan 

alakohtaisen lainsäädännön kanssa. 

Erityisesti tarvitaan selkeä ja kattava 

arvopaperistamisen määritelmä, joka 

sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät, 

joissa liiketoimen tai järjestelmän maksut 

riippuvat vastuiden tai määritellyn 

vastuujoukon suorituskyvystä. 

Arvopaperistettavien vastuiden 

taloudellinen siirtäminen olisi toteutettava 

siten, että siirretään arvopaperistettujen 

vastuiden omistusoikeus alullepanevalta 
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hallinnointia varten, ei tulisi pitää 

arvopaperistettuna vastuuna, vaikka 

liiketoimella tai järjestelmällä olisi 

etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita. 

laitokselta arvopaperistamista varten 

perustetulle erillisyhtiölle tai 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön osittaisen omistusyhteyden 

kautta. Vastuuta, joka aiheuttaa sellaiseen 

liiketoimeen tai järjestelmään liittyvän 

suoran maksuvelvoitteen, jota on käytetty 

aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai 

hallinnointia varten, ei tulisi pitää 

arvopaperistettuna vastuuna, vaikka 

liiketoimella tai järjestelmällä olisi 

etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) On tarkoituksenmukaista vahvistaa 

kaikille arvopaperistamisen keskeisille 

käsitteille määritelmät, jotka ovat 

sopusoinnussa unionin voimassa olevan 

alakohtaisen lainsäädännön kanssa. 

Erityisesti tarvitaan selkeä ja kattava 

arvopaperistamisen määritelmä, joka 

sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät, 

joilla vastuuseen tai määritettyyn 

vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan 

etuoikeusluokkiin. Vastuuta, joka 

aiheuttaa sellaiseen liiketoimeen tai 

järjestelmään liittyvän suoran 

maksuvelvoitteen, jota on käytetty 

aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai 

hallinnointia varten, ei tulisi pitää 

arvopaperistettuna vastuuna, vaikka 

liiketoimella tai järjestelmällä olisi 

etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita. 

 

(6) On tarkoituksenmukaista vahvistaa 

kaikille arvopaperistamisen keskeisille 

käsitteille määritelmät, jotka ovat 

sopusoinnussa unionin voimassa olevan 

alakohtaisen lainsäädännön kanssa. 

Erityisesti tarvitaan selkeä ja kattava 

arvopaperistamisen määritelmä, joka 

sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät. 

Vastuuta, joka aiheuttaa sellaiseen 

liiketoimeen tai järjestelmään liittyvän 

suoran maksuvelvoitteen, jota on käytetty 

aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai 

hallinnointia varten, ei tulisi pitää 

arvopaperistettuna vastuuna, vaikka 

liiketoimella tai järjestelmällä olisi 

etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita. 

Or. it 
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Tarkistus  127 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Järjestäjän olisi voitava delegoida 

tehtäviä hallinnoijalle mutta vastattava 

silti edelleen kaikista tämän asetuksen 

mukaisista velvoitteistaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Sekä kansainvälisellä että Euroopan 

tasolla on tehty jo paljon YLS-

arvopaperistamisen yksilöimiseksi, ja 

komission delegoiduissa asetuksissa (EU) 

2015/6122 ja (EU) 2015/3523 on jo 

vahvistettu yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen kriteerit 

tiettyjä tarkoituksia varten, joihin liittyy 

riskiherkempi vakavaraisuuskohtelu. 

(7) Sekä kansainvälisellä että Euroopan 

tasolla on tehtävä enemmän YLS-

arvopaperistamisen yksilöimiseksi, niin 

kuin komission delegoiduissa asetuksissa 

(EU) 2015/6122 ja (EU) 2015/3523 on jo 

vahvistettu yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun arvopaperistamisen kriteerit 

tiettyjä tarkoituksia varten, joihin liittyy 

riskiherkempi vakavaraisuuskohtelu. 

__________________ __________________ 

22 Komission delegoitu asetus, annettu 

10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 täydentämisestä 

luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen 

osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1). 

22 Komission delegoitu asetus, annettu 

10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 täydentämisestä 

luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen 

osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1). 

23 Komission delegoitu asetus (EU) 

2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 

2014, vakuutus- ja 

jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 

23 Komission delegoitu asetus (EU) 

2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 

2014, vakuutus- ja 

jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
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harjoittamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi 

II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1). 

harjoittamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi 

II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1). 

Or. el 

 

Tarkistus  129 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) On olennaisen tärkeää vahvistaa 

yleinen ja monilla eri aloilla sovellettava 

YLS-arvopaperistamisen määritelmä 

käyttämällä lähtökohtina nykyisiä 

kriteerejä, Baselin pankkivalvontakomitean 

(BCBS) ja kansainvälisen 

arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 

(IOSCO) 23 päivänä heinäkuuta 2015 

hyväksymiä yksinkertaisten, läpinäkyvien 

ja vertailukelpoisten arvopaperistamisten 

kriteerejä ja erityisesti Euroopan 

pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, 7 

päivänä heinäkuuta 2015 julkaisemia 

ohjeita vaatimukset täyttävästä 

arvopaperistamisesta. 

(8) On olennaisen tärkeää vahvistaa 

yleinen ja monilla eri aloilla sovellettava 

YLS-arvopaperistamisen määritelmä 

käyttämällä lähtökohtina nykyisiä 

kriteerejä, Baselin pankkivalvontakomitean 

(BCBS) ja kansainvälisen 

arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 

(IOSCO) 23 päivänä heinäkuuta 2015 

hyväksymiä yksinkertaisten, läpinäkyvien 

ja vertailukelpoisten arvopaperistamisten 

kriteerejä arvopaperistamiseen tarvittavin 

omien varojen riittävyyden puitteissa ja 

erityisesti Euroopan pankkiviranomaisen, 

jäljempänä ’EPV’, 7 päivänä heinäkuuta 

2015 julkaisemia ohjeita vaatimukset 

täyttävästä arvopaperistamisesta. 

Or. el 

 

Tarkistus  130 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) YLS-kriteerien täytäntöönpano 

kaikkialla EU:ssa ei saisi johtaa erilaisiin 

lähestymistapoihin. Erilaiset 

(9) YLS-kriteerien täytäntöönpano 

kaikkialla EU:ssa ei saisi johtaa erilaisiin 

lähestymistapoihin vaan turvallisten 
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lähestymistavat loisivat mahdollisesti 

esteitä rajojen yli toimiville sijoittajille, 

koska niiden olisi tällöin perehdyttävä 

kunkin jäsenvaltion säännöstön 

yksityiskohtiin, mikä vaarantaisi 

sijoittajien luottamuksen YLS-kriteerejä 

kohtaan. 

arvopaperistamismarkkinoiden 

kehittymiseen. Erilaiset lähestymistavat 

loisivat mahdollisesti esteitä rajojen yli 

toimiville sijoittajille, koska niiden olisi 

tällöin perehdyttävä kunkin jäsenvaltion 

säännöstön yksityiskohtiin, mikä 

vaarantaisi sijoittajien luottamuksen YLS-

kriteerejä kohtaan. 

Or. el 

 

Tarkistus  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) On olennaista, että toimivaltaiset 

viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä 

varmistaakseen, että kaikki toimijat 

tulkitsevat YLS-vaatimuksia 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa, ja 

ratkaistakseen mahdolliset 
tulkintakysymykset. Tämän tavoitteen 

valossa kolmen Euroopan 

valvontaviranomaisen olisi Euroopan 

valvontaviranomaisten yhteiskomitean 

puitteissa koordinoitava omaa työtään sekä 

toimivaltaisten viranomaisten työtä, jotta 

toiminta olisi yhdenmukaista eri aloilla, 

sekä arvioitava YLS-arvopaperistamisen 

yhteydessä mahdollisesti esiin nousevia 

käytännön kysymyksiä. Koordinoinnin 

yhteydessä olisi myös kysyttävä 

markkinatoimijoilta niiden näkemyksiä, 

jotka olisi otettava mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. Keskustelujen tulokset 

olisi julkistettava Euroopan 

valvontaviranomaisten verkkosivustoilla, 

jotta autettaisiin alullepanijoita, järjestäjiä, 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä ja sijoittajia arvioimaan 

YLS-arvopaperistamista ennen tällaisten 

positioiden liikkeeseenlaskua tai niihin 

sijoittamista. Tällainen 

(10) On olennaista, että Euroopan 

valvontaelin hoitaa kolmannen osapuolen 

sertifiointijärjestelmää, jotta 

varmistetaan, että kaikki toimijat 

tulkitsevat YLS-vaatimuksia 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa, ja 

ratkaistaan tulkintakysymykset. Tämän 

tavoitteen valossa nimetyn sääntelyelimen 

ja kahden muun Euroopan 

valvontaviranomaisen olisi Euroopan 

valvontaviranomaisten yhteiskomitean 

puitteissa koordinoitava omaa työtään sekä 

toimivaltaisten viranomaisten työtä, jotta 

toiminta olisi yhdenmukaista eri aloilla, 

sekä arvioitava YLS-arvopaperistamisen 

yhteydessä mahdollisesti esiin nousevia 

käytännön kysymyksiä. Koordinoinnin 

yhteydessä olisi myös kysyttävä 

markkinatoimijoilta niiden näkemyksiä, 

jotka olisi otettava mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. Keskustelujen tulokset 

olisi julkistettava Euroopan 

valvontaviranomaisten verkkosivustoilla, 

jotta autettaisiin alullepanijoita, järjestäjiä, 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä ja sijoittajia arvioimaan 

YLS-arvopaperistamista ennen tällaisten 

positioiden liikkeeseenlaskua tai niihin 
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koordinointimekanismi olisi erityisen 

tärkeä ajanjaksona, joka edeltää tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa. 

sijoittamista. Tällainen 

koordinointimekanismi olisi erityisen 

tärkeä ajanjaksona, joka edeltää tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) On olennaista, että toimivaltaiset 

viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä 

varmistaakseen, että kaikki toimijat 

tulkitsevat YLS-vaatimuksia 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa, ja 

ratkaistakseen mahdolliset 

tulkintakysymykset. Tämän tavoitteen 

valossa kolmen Euroopan 

valvontaviranomaisen olisi Euroopan 

valvontaviranomaisten yhteiskomitean 

puitteissa koordinoitava omaa työtään sekä 

toimivaltaisten viranomaisten työtä, jotta 

toiminta olisi yhdenmukaista eri aloilla, 

sekä arvioitava YLS-arvopaperistamisen 

yhteydessä mahdollisesti esiin nousevia 

käytännön kysymyksiä. Koordinoinnin 

yhteydessä olisi myös kysyttävä 

markkinatoimijoilta niiden näkemyksiä, 

jotka olisi otettava mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. Keskustelujen tulokset 

olisi julkistettava Euroopan 

valvontaviranomaisten verkkosivustoilla, 

jotta autettaisiin alullepanijoita, järjestäjiä, 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä ja sijoittajia arvioimaan 

YLS-arvopaperistamista ennen tällaisten 

positioiden liikkeeseenlaskua tai niihin 

sijoittamista. Tällainen 

koordinointimekanismi olisi erityisen 

tärkeä ajanjaksona, joka edeltää tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa. 

(10) On olennaista, että toimivaltaiset 

viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä 

varmistaakseen, että kaikki toimijat 

tulkitsevat YLS-vaatimuksia 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa, ja 

ratkaistakseen mahdolliset 

tulkintakysymykset. Tämän tavoitteen 

valossa kolmen Euroopan 

valvontaviranomaisen olisi Euroopan 

valvontaviranomaisten yhteiskomitean – 

johon perustetaan uusi 

arvopaperistamislautakunta – puitteissa 

koordinoitava omaa työtään sekä 

toimivaltaisten viranomaisten työtä, jotta 

toiminta olisi yhdenmukaista eri aloilla, 

sekä arvioitava YLS-arvopaperistamisen 

yhteydessä mahdollisesti esiin nousevia 

käytännön kysymyksiä. Koordinoinnin 

yhteydessä olisi myös kysyttävä 

markkinatoimijoilta niiden näkemyksiä, 

jotka olisi otettava mahdollisuuksien 

mukaan huomioon. Keskustelujen tulokset 

olisi julkistettava Euroopan 

valvontaviranomaisten verkkosivustoilla, 

jotta autettaisiin alullepanijoita, järjestäjiä, 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä ja sijoittajia arvioimaan 

YLS-arvopaperistamista ennen tällaisten 

positioiden liikkeeseenlaskua tai niihin 

sijoittamista. Tällainen 

koordinointimekanismi olisi erityisen 

tärkeä ajanjaksona, joka edeltää tämän 
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asetuksen täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sijoittaminen arvopaperistamiseen 

tai vastuun ottaminen arvopaperistamisista 

asettaa sijoittajan alttiiksi 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

lainojen tai vastuiden luottoriskeille, mutta 

arvopaperistamisjärjestelyt voivat johtaa 

myös muihin riskeihin, kuten 

toimeksisaajaan liittyviin riskeihin, 

malliriskeihin, oikeudellisiin ja 

operatiivisiin riskeihin, vastapuoliriskeihin, 

hallinnoijan käyttöön liittyviin riskeihin, 

likviditeettiriskeihin, keskittymäriskeihin ja 

luonteeltaan operatiivisiin riskeihin. Näin 

ollen on tärkeää, että institutionaalisiin 

sijoittajiin kohdistetaan oikeasuhteisia 

asianmukaista huolellisuutta koskevia 

vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ne 

yksityisten sijoittajien edun vuoksi 

arvioivat kaiken tyyppisistä 

arvopaperistamisista aiheutuvat riskit 

asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 

myötä voidaan parantaa luottamusta 

markkinoilla ja yksittäisten 

alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien 

välillä. Myös sijoittajien on tarpeen 

noudattaa asianmukaista huolellisuutta 

YLS-arvopaperistamisten osalta. Ne voivat 

käyttää tietolähteenään arvopaperistavien 

osapuolten antamaa informaatiota, 

erityisesti YLS-ilmoitusta ja samassa 

yhteydessä annettuja muita tietoja, minkä 

pitäisi taata sijoittajille kaikki olennaiset 

tiedot siitä, kuinka YLS-kriteerit täyttyvät. 

Institutionaalisten sijoittajien pitäisi voida 

asianmukaisesti luottaa YLS-ilmoitukseen 

(11) Sijoittaminen arvopaperistamiseen 

tai vastuun ottaminen arvopaperistamisista 

asettaa sijoittajan alttiiksi 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

lainojen tai vastuiden luottoriskeille, mutta 

arvopaperistamisjärjestelyt voivat johtaa 

myös muihin riskeihin, kuten 

toimeksisaajaan liittyviin riskeihin, 

malliriskeihin, oikeudellisiin ja 

operatiivisiin riskeihin, vastapuoliriskeihin, 

hallinnoijan käyttöön liittyviin riskeihin, 

likviditeettiriskeihin, keskittymäriskeihin ja 

luonteeltaan operatiivisiin riskeihin. Näin 

ollen on tärkeää, että institutionaalisiin 

sijoittajiin, mukaan lukien 

sijoitusrahastojen hoitajat, kohdistetaan 

oikeasuhteisia asianmukaista huolellisuutta 

koskevia vaatimuksia, joilla varmistetaan, 

että ne yksityisten sijoittajien edun vuoksi 

arvioivat kaiken tyyppisistä 

arvopaperistamisista aiheutuvat riskit 

asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 

myötä voidaan parantaa luottamusta 

markkinoilla ja yksittäisten 

alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien 

välillä. Myös sijoittajien on tarpeen 

noudattaa asianmukaista huolellisuutta 

YLS-arvopaperistamisten osalta. Ne voivat 

käyttää tietolähteenään arvopaperistavien 

osapuolten antamaa informaatiota, 

erityisesti YLS-ilmoitusta ja samassa 

yhteydessä annettuja muita tietoja, minkä 

pitäisi taata sijoittajille kaikki olennaiset 

tiedot siitä, kuinka YLS-kriteerit täyttyvät. 

Institutionaalisten sijoittajien pitäisi voida 
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ja alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön antamiin tietoihin siitä, 

täyttääkö arvopaperistaminen YLS-

kriteerit. 

asianmukaisesti luottaa YLS-ilmoitukseen 

ja alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön antamiin tietoihin siitä, 

täyttääkö arvopaperistaminen YLS-

kriteerit. 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sijoittaminen arvopaperistamiseen 

tai vastuun ottaminen arvopaperistamisista 

asettaa sijoittajan alttiiksi 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

lainojen tai vastuiden luottoriskeille, mutta 

arvopaperistamisjärjestelyt voivat johtaa 

myös muihin riskeihin, kuten 

toimeksisaajaan liittyviin riskeihin, 

malliriskeihin, oikeudellisiin ja 

operatiivisiin riskeihin, vastapuoliriskeihin, 

hallinnoijan käyttöön liittyviin riskeihin, 

likviditeettiriskeihin, keskittymäriskeihin ja 

luonteeltaan operatiivisiin riskeihin. Näin 

ollen on tärkeää, että institutionaalisiin 

sijoittajiin kohdistetaan oikeasuhteisia 

asianmukaista huolellisuutta koskevia 

vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ne 

yksityisten sijoittajien edun vuoksi 

arvioivat kaiken tyyppisistä 

arvopaperistamisista aiheutuvat riskit 

asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 

myötä voidaan parantaa luottamusta 

markkinoilla ja yksittäisten 

alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien 

välillä. Myös sijoittajien on tarpeen 

noudattaa asianmukaista huolellisuutta 

YLS-arvopaperistamisten osalta. Ne voivat 

käyttää tietolähteenään arvopaperistavien 

osapuolten antamaa informaatiota, 

erityisesti YLS-ilmoitusta ja samassa 

(11) Sijoittaminen arvopaperistamiseen 

tai vastuun ottaminen arvopaperistamisista 

asettaa sijoittajan alttiiksi 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

lainojen tai vastuiden luottoriskeille, mutta 

arvopaperistamisjärjestelyt voivat johtaa 

myös muihin riskeihin, kuten 

toimeksisaajaan liittyviin riskeihin, 

malliriskeihin, oikeudellisiin ja 

operatiivisiin riskeihin, vastapuoliriskeihin, 

hallinnoijan käyttöön liittyviin riskeihin, 

likviditeettiriskeihin, keskittymäriskeihin ja 

luonteeltaan operatiivisiin riskeihin. Näin 

ollen on tärkeää, että institutionaalisiin 

sijoittajiin kohdistetaan oikeasuhteisia 

asianmukaista huolellisuutta koskevia 

vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ne 

yksityisten sijoittajien edun vuoksi 

arvioivat kaiken tyyppisistä 

arvopaperistamisista aiheutuvat riskit 

asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten 

myötä voidaan parantaa luottamusta 

markkinoilla ja yksittäisten 

alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien 

välillä. Myös sijoittajien on tarpeen 

noudattaa asianmukaista huolellisuutta 

YLS-arvopaperistamisten osalta. Ne voivat 

käyttää tietolähteenään arvopaperistavien 

osapuolten antamaa informaatiota, 

erityisesti YLS-ilmoitusta ja samassa 
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yhteydessä annettuja muita tietoja, minkä 

pitäisi taata sijoittajille kaikki olennaiset 

tiedot siitä, kuinka YLS-kriteerit täyttyvät. 

Institutionaalisten sijoittajien pitäisi voida 

asianmukaisesti luottaa YLS-ilmoitukseen 

ja alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön antamiin tietoihin siitä, 

täyttääkö arvopaperistaminen YLS-

kriteerit. 

yhteydessä annettuja muita tietoja, minkä 

pitäisi taata sijoittajille kaikki olennaiset 

tiedot siitä, kuinka YLS-kriteerit täyttyvät. 

Institutionaalisten sijoittajien pitäisi voida 

asianmukaisesti luottaa asiaankuuluvan 

kolmannen osapuolen 

sertifiointilaitokseen YLS-ilmoituksen 

osalta ja alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön antamiin tietoihin siitä, 

täyttääkö arvopaperistaminen YLS-

kriteerit. 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Niiden olisi huolehdittava, että 

arvopaperistamisiin sisällytetyt vastuut 

eivät laadullisesti poikkea alullepanijan 

taseeseen merkityistä vastuista ja että 

ennen arvopaperistamiseen sisällyttämistä 

merkittävä osa vastuiden 

sopimuksellisesta sisällöstä on ollut 

alullepanijan taseessa. Näin ollen on 

tärkeää, että alullepanijat tai järjestäjät 

pitävät itsellään olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen vastuun kyseisistä riskeistä 

merkittävän ajanjakson ajan ennen 

arvopaperistamista ja myös sen jälkeen. 
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tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

Yleisesti ottaen 

arvopaperistamistransaktioita ei pitäisi 

strukturoida siten, että pyritään välttämään 

säilyttämisvaatimuksen soveltaminen. 

Kyseistä vaatimusta olisi voitava soveltaa 

kaikissa tilanteissa, joissa voidaan soveltaa 

arvopaperistamisen taloudellista sisältöä, 

riippumatta siitä, mitä oikeudellisia 

rakenteita tai välineitä käytetään. 

Säilyttämisvaatimuksia ei ole tarpeen 

soveltaa moninkertaisesti. Mihin tahansa 

arvopaperistamiseen riittää, että ainoastaan 

joko alullepanijaan, järjestäjään tai 

alkuperäiseen luotonantajaan sovelletaan 

säilyttämisvaatimusta. YLS-ilmoituksen 

olisi oltava osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla on aiemmin ollut 

olennainen nettomääräinen taloudellinen 

vastuu arvopaperistamiseen liittyvistä 

riskeistä ja että tämä vastuu säilyy myös 

jatkossa. Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä 

silloin, kun arvopaperistetut vastuut ovat 

erityisesti viranomaisten kokonaan, 

ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia. 

Kun tukea annetaan takuina tai muussa 

muodossa julkisista varoista, tämän 

asetuksen säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 
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säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 
YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. YLS-

ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

Or. it 

 

Tarkistus  137 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Euroopan 

järjestelmäriskikomitean olisi voitava 

ehdottaa toimivaltaisille viranomaisille 

pienempää riskin säilyttämisen tasoa koko 

arvopaperistamismarkkinoille taikka 

kyseisten markkinoiden tietyille 

segmenteille laatimalla luonnoksia 

teknisiksi sääntelystandardeiksi. 

Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 

näin toimiessaan perusteltava, miten se 

on ottanut huomioon riskin lähentämisen 

tarpeen ja säilyttämisen tason alentamista 

koskevat makrotason 

vakavaraisuusnäkökohdat. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 
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YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Morten Messerschmidt 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 
alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä arvopaperistamisessa mukana 

olevien alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 
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tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat 

erityisesti viranomaisten kokonaan, 

ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia. 

Kun tukea annetaan takuina tai muussa 

muodossa julkisista varoista, tämän 

asetuksen säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

Arvopaperistamisen määritelmä on hyvin laaja ja kattaa erilaisia skenaarioita, joihin liittyy 

luottoriskin jakamista etuoikeusluokkiin, eikä pelkästään skenaarioita, joissa luottoriskin 

jakaminen tapahtuu kokonaan tai osittain vaihdantakelpoiseksi muuntamisena. Sekaannuksen 

välttämiseksi ehdotetaan siten, että poistetaan vastuiden vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi 

muuntamista koskeva viittaus. 

 

Tarkistus  139 

Burkhard Balz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 
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alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Tämä riski on 

määritelty viideksi prosentiksi. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 



 

PE587.495v01-00 28/148 AM\1101631FI.doc 

FI 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On tärkeää, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 

(12) On olennaista, että sijoittajien edut 

sekä vastuita vaihdantakelpoisiksi 

arvopapereiksi muuntavien 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien edut 

sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi 

alullepanijalla, järjestäjällä tai 

alkuperäisellä luotonantajalla olisi 

säilyttävä merkittävä osuus 

arvopaperistamisen kohteena olevista 

vastuista. Näin ollen on tärkeää, että 

alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

vastuun kyseisistä riskeistä. Yleisesti 

ottaen arvopaperistamistransaktioita ei 

pitäisi strukturoida siten, että pyritään 

välttämään säilyttämisvaatimuksen 

soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi 

voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa arvopaperistamisen 

taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä 

oikeudellisia rakenteita tai välineitä 

käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole 

tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin 

tahansa arvopaperistamiseen riittää, että 

ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään 

tai alkuperäiseen luotonantajaan 

sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, 

jos arvopaperistamistransaktioiden 

kohteena on muita arvopaperistettuja 

positioita, säilyttämisvaatimusta olisi 

sovellettava ainoastaan sijoituksen 

kohteena olevaan arvopaperistamiseen. 

YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että 

alullepanijoilla säilyy olennainen 

nettomääräinen taloudellinen vastuu 

arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. 

Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, 

kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti 

viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja 

peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea 

annetaan takuina tai muussa muodossa 

julkisista varoista, tämän asetuksen 

säännöksillä ei rajoiteta 

valtiontukisääntöjen noudattamista. 
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Or. el 

 

Tarkistus  141 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa 

sijoittajat saavat kaiken tarpeellisen 

tiedon transaktioiden koko elinkaaren ajan, 

ja vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

(13) Sijoittajien ja mahdollisten 

sijoittajien kyky noudattaa asianmukaista 

huolellisuutta ja siten tehdä tietoon 

perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat luotettavia ja helppokäyttöisiä 

tietoja kyseisistä välineistä. On tärkeää 

luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa 

sijoittajien ja mahdollisten sijoittajien on 

helppo saada kaikki tarpeelliset tiedot 
transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä. 

 markkinoiden läpinäkyvyyden 

lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 

tietokanta, josta saa vaivattomasti 

yhdistettyjä tietoja markkinoiden 

kehityssuunnista, vertailuja 

standardoituun 

arvopaperistamisrakenteeseen sekä 

yksityiskohtaisia tietoja täydentävistä 

arvopaperistamisvakuuksista. Tämän 

tietokannan, joka tunnetaan Euroopan 

arvopaperistamistietokantana (ESDR), ei 

tarvitse tuottaa ja hallinnoida kaikkea tätä 

tietoa itse. Vastaavia ei-pakollisia 

aloitteita on jo käynnistetty, mikä on 

johtanut Euroopan tietovaraston kaltaisen 

infrastruktuurin käyttöön ottamiseen. 

Ilmoitettavien tietojen olisi siksi 

perustuttava nykyisiin malleihin ja olisi 

hyödynnettävä nykyisiä infrastruktuureja 

niin paljon kuin se on käytännöllistä. 
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 ESDR:ien toimet ulottuvat nykyisten 

infrastruktuurien ulkopuolelle, jotta 

voidaan kerätä tietoa potentiaalisista 

järjestelmäriskeistä. ESDR:ien olisi siten 

keskityttävä riskiepäsymmetrioiden 

vähentämiseen ja sellaisen avoimuuden 

luomiseen, joka tukee järjestelmäriskien 

hallintaa ja joka puolestaan edistää 

markkinakuria. Samalla ESDR:n olisi 

edistettävä ja tuettava markkinoiden 

pitkän aikavälin kestävää kehitystä ja 

otettava mukaan kaikki kolme tärkeintä 

rakenneosaansa, jotka ovat riskin myyjät, 

riskin ostajat ja valvojat. 

 ESDR:n hallinnossa olisi seurattava 

maailmanlaajuisten 

oikeushenkilötunnusten järjestelmästä 

vastaavan säätiön (GLEIF) luoman 

hallinnon mallia. Erityisesti ESDR:n 

valvonta olisi jaettava riskejä myyvän, 

riskejä ostavan ja valvovan yhteisön 

edustajien kesken. EAMV:n olisi 

koordinoitava ja johdettava 

valvontayhteisön seurantatoimia. Myös 

muiden Euroopan valvontaviranomaisten, 

varsinkin Euroopan 

järjestelmäriskikomitean (EJRK), 

Euroopan keskuspankin ja Euroopan 

vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 

(EIOPA) olisi mietittävä, miten tämä 

tietokanta voisi auttaa niitä hoitamaan 

omia tehtäviään. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 
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arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi.  

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

Markkinoiden avoimuuden 

parantamiseksi unionissa olisi otettava 

käyttöön tietokanta arvopaperistamiseen 

liittyviä vastuita varten. Vastaavia ei-

pakollisia aloitteita on jo käynnistetty, 

mikä on johtanut Euroopan tietovaraston 

kaltaisten infrastruktuurien käyttöön 

ottamiseen. Siksi tämän asetuksen 

mukaisesti ilmoitettavien tietojen olisi 

perustuttava nykyisiin malleihin, jotka on 

tarkoitettu tällaisista infrastruktuureista 

ilmoittamiseen. Jos EAMV päättää siirtää 

tällaisen infrastruktuurin hallinnointia 

koskevan vastuun, tietokanta olisi 

perustettava maailmanlaajuisten 

oikeushenkilötunnusten järjestelmästä 

vastaavan säätiön (GLEIF) ohjeistuksen 

mukaisesti ja sitä voitaisiin kehittää myös 

Euroopan tietovaraston pohjalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 
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luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

EAMV:n olisi luotava Euroopan 

arvopaperistamistietokanta, joka 

sovitetaan yhteen kaikkien 

asiaankuuluvien nykyisten tietokantojen 

kanssa, erityisesti EKP:n Euroopan 

tietovaraston kanssa. Tämän tietokannan 

lisäksi EAMV:n olisi julkaistava ja 

pidettävä ajan tasalla verkkosivustollaan 

olevaa luetteloa toimivaltaisista 

viranomaisista, joille jäsenvaltiot antavat 

tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja 

seuraamusvaltuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava ja avoin järjestelmä, joka 

perustuu näihin välineisiin sisältyvien 

todellisiin riskeihin ja jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 
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erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista ja niiden taustalla 

olevista omaisuuseristä luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

Markkinoiden tulisi olla läpinäkyvät ja 

niillä olisi kannustettava tiedonvaihtoon 

luomalla tällaisia tietoja sisältäviä 

erityisiä julkisia rekistereitä. 

Or. it 

 

Tarkistus  145 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

Or. el 

Tarkistus  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä 

tehdä sijoittajille helpoksi saada 

arvopaperistamisista luotettavia tietoja 

jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. 

(13) Sijoittajien kyky noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä 

tietoon perustuva arvio tietyn 

arvopaperistamisvälineen 

luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka 

ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On 

tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön 

pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat 

saavat kaiken tarpeellisen tiedon 

transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja 

vähentää alullepanijoiden ja järjestäjien 

raportointitehtäviä sekä tehdä sijoittajille 

helpoksi saada arvopaperistamisista 

luotettavia tietoja jatkuvasti, mutkattomasti 

ja ilmaiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 
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tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia 

varten ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin 

markkinasegmentteihin olisi suurelta osin 

sovellettava samankaltaisia vaatimuksia, 

joita mukautettaisiin segmenttien 

rakenteellisten ominaisuuksien mukaan. 

ABCP-ohjelmissa perustana on useita 

ABCP-transaktioita, joiden sisältämät 

lyhytaikaiset saamiset on erääntymisen 

jälkeen korvattava uusilla. YLS-

kriteereissä on myös otettava huomioon 

järjestäjä, jolla maksuvalmiustuen 

tarjoajana on tärkeä asema ABCP-

arvopaperistamisessa. 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. 
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Or. it 

 

Tarkistus  148 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

(14) Sijoittajien turvaamiseksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 



 

AM\1101631FI.doc 37/148 PE587.495v01-00 

 FI 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

Or. el 

 

Tarkistus  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 
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voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 
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ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi esitettävä 

sijoittajaraportissa kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

(14) Alullepanijoiden ja järjestäjien 

olisi esitettävä sijoittajaraportissa kaikki 

olennaisen tärkeät tiedot 

arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan 

lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja 

voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen 

vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja 

maksukyvyttömyyden sekä velkojen 

uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, 

sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, 

maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden 

kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut 

arvopaperistettujen vastuiden 

suorituskykyyn vaikuttavat toimet. 

Sijoittajaraportissa olisi annettava myös 

tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja 

arvopaperistettujen tuotteiden 

liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen 

tuottamista kassavirroista, mukaan lukien 

erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden 

tuloista ja suorituksista eli 

maksuaikataulun mukaan maksetuista 

pääomista ja koroista, ennakkoon 

maksetusta pääomasta ja erääntyneistä 

koroista ja maksuista sekä tiedot 

laukaisevista tapahtumista, jotka 
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laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava 

etuoikeusluokittain esitetyt tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; lisäksi olisi annettava tiedot 

käytettävissä olevien erillisten takausten 

määrästä ja muodosta. Vaikka 

yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut 

arvopaperistamiset ovat aikaisemmin 

toimineet hyvin, YLS-vaatimusten 

täyttäminen ei tarkoita, että 

arvopaperistamispositiot olisivat 

riskittömiä, eikä se kerro mitään 

arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten 

täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä 

osoituksena siitä, että varovainen ja 

huolellinen sijoittaja kykenee 

analysoimaan arvopaperistamiseen 

sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava 

kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet 

pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten 

ja toiset lyhyen aikavälin 

arvopaperistamisia varten 

(omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, 

ABCP); molempiin markkinasegmentteihin 

olisi suurelta osin sovellettava 

samankaltaisia vaatimuksia, joita 

mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten 

ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat 

toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa 

perustana on useita ABCP-transaktioita, 

joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on 

erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. 

YLS-kriteereissä on myös otettava 

huomioon järjestäjä, jolla 

maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä 

asema ABCP-arvopaperistamisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Muissa kuin ”todellisen myynnin” 

kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tämä lisää 

vastapuoliriskiä ja mahdollista 

monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti 

johdannaissopimuksen sisältöön. 

Tähänastiset kansainväliset ja unionin 

tasolla toteutetut analyysit eivät ole 

antaneet riittävästi pohjaa määrittää YLS-

kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää arvioida, 

ovatko tietyt synteettiset 

arvopaperistamiset, jotka ovat 

osoittautuneet toimiviksi finanssikriisin 

aikana ja jotka ovat yksinkertaisia, 

läpinäkyviä ja standardoituja, YLS-

kriteerien mukaisia. Tältä pohjalta 

komissio aikoo arvioida, olisiko jossakin 

tulevassa ehdotuksessa otettava YLS-

nimityksen piiriin sellaiset 

arvopaperistamiset, jotka eivät täytä 

”todellisen myynnin” kriteeriä. 

(16) Muissa kuin ”todellisen myynnin” 

kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tämä lisää 

vastapuoliriskiä ja mahdollista 

monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti 

johdannaissopimuksen sisältöön. 

Tähänastiset kansainväliset ja unionin 

tasolla toteutetut analyysit eivät ole 

antaneet riittävästi pohjaa määrittää YLS-

kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. 

Synteettisiä arvopaperistamisia ei missään 

olosuhteissa saisi pitää YLS-

arvopaperistamisena. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Muissa kuin ”todellisen myynnin” 

kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 

(16) Muissa kuin ”todellisen myynnin” 

kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 



 

PE587.495v01-00 42/148 AM\1101631FI.doc 

FI 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tämä lisää 

vastapuoliriskiä ja mahdollista 

monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti 

johdannaissopimuksen sisältöön. 

Tähänastiset kansainväliset ja unionin 

tasolla toteutetut analyysit eivät ole 

antaneet riittävästi pohjaa määrittää YLS-

kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää arvioida, 

ovatko tietyt synteettiset 

arvopaperistamiset, jotka ovat 

osoittautuneet toimiviksi finanssikriisin 

aikana ja jotka ovat yksinkertaisia, 

läpinäkyviä ja standardoituja, YLS-

kriteerien mukaisia. Tältä pohjalta 

komissio aikoo arvioida, olisiko jossakin 

tulevassa ehdotuksessa otettava YLS-

nimityksen piiriin sellaiset 

arvopaperistamiset, jotka eivät täytä 

”todellisen myynnin” kriteeriä. 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tämä lisää 

vastapuoliriskiä ja mahdollista 

monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti 

johdannaissopimuksen sisältöön. 

Tähänastiset kansainväliset ja unionin 

tasolla toteutetut analyysit eivät ole 

antaneet riittävästi pohjaa määrittää YLS-

kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. Sen 

vuoksi on järkevää jättää synteettinen 

arvopaperistaminen tämän asetuksen 

ulkopuolelle. 

Or. it 

 

Tarkistus  153 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Muissa kuin ”todellisen myynnin” 

kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tämä lisää 

vastapuoliriskiä ja mahdollista 

monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti 

johdannaissopimuksen sisältöön. 

Tähänastiset kansainväliset ja unionin 

(16) Synteettisissä arvopaperistamisissa 

kohteena olevia vastuita ei siirretä 

tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan 

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä 

luottoriski siirretään 

johdannaissopimuksella tai 

takaussopimuksella. Tähänastiset 

kansainväliset ja unionin tasolla toteutetut 

analyysit eivät ole antaneet riittävästi 

pohjaa määrittää YLS-kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää arvioida, 
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tasolla toteutetut analyysit eivät ole 

antaneet riittävästi pohjaa määrittää YLS-

kriteerejä kyseisten 

arvopaperistamisvälinetyyppien osalta. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää arvioida, 

ovatko tietyt synteettiset 

arvopaperistamiset, jotka ovat 

osoittautuneet toimiviksi finanssikriisin 

aikana ja jotka ovat yksinkertaisia, 

läpinäkyviä ja standardoituja, YLS-

kriteerien mukaisia. Tältä pohjalta 

komissio aikoo arvioida, olisiko jossakin 

tulevassa ehdotuksessa otettava YLS-

nimityksen piiriin sellaiset 

arvopaperistamiset, jotka eivät täytä 

”todellisen myynnin” kriteeriä. 

ovatko tietyt synteettiset 

arvopaperistamiset, jotka ovat 

osoittautuneet toimiviksi finanssikriisin 

aikana ja jotka ovat yksinkertaisia, 

läpinäkyviä ja standardoituja, YLS-

kriteerien mukaisia. Tältä pohjalta 

komissio aikoo arvioida, olisiko jossakin 

tulevassa ehdotuksessa otettava YLS-

nimityksen piiriin sellaiset 

arvopaperistamiset, jotka eivät täytä 

”todellisen myynnin” kriteeriä. 

Or. en 

Perustelu 

Riippuen ”todellisen myynnin” merkityksestä (jota ei koskaan määritellä), voi olla eräitä 

arvopaperistamisen muotoja, jotka eivät ole sen enempää todellista myyntiä kuin synteettistä 

arvopaperistamistakaan. Tässä luetelmakohdassa käsitellään synteettisiä arvopaperistamisia. 

Siksi ehdotetaan sanamuodon selventämistä. 

 

Tarkistus  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

sijoittajat noudattavat asianmukaista 

huolellisuutta, ja helpottaa 

arvopaperistamiseen liittyvien riskien 

arviointia, on tärkeää, että 

arvopaperistamistransaktioiden vakuutena 

on sellaisten vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä, 

kuten asuntolainapoolit, yrityslainapoolit, 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille 

pääomamenojen tai liiketoimintojen 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

sijoittajat noudattavat asianmukaista 

huolellisuutta, ja helpottaa 

arvopaperistamiseen liittyvien riskien 

arviointia, on tärkeää, että 

arvopaperistamistransaktioiden vakuutena 

on sellaisten vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä, 

kuten yksityishenkilöille myönnetyt 

asuntolainat, kaupallisen omaisuuden 

avulla vakuutetut kiinteistölainat, 

yksityishenkilöille henkilökohtaisten tai 
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rahoittamiseksi, poolit, jotka koostuvat 

autolainoista ja autoleasingsopimuksista 

lainanottajille tai vuokraajille, tai poolit 

jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien 

syiden vuoksi myönnettävistä lainoista ja 

luottojärjestelyistä. 

perhesyiden taikka kotitalouksien 

kulutukseen liittyvien syiden vuoksi 

myönnetyt lainat, moottoriajoneuvon 

oston rahoittamiseksi tehdyt 

rahoitussopimukset (mukaan lukien 

laina-, leasing- ja osamaksusopimukset), 

ajoneuvovälittäjiltä varastojen oston tai 

säilyttämisen vuoksi otetut lainat, pk-

yrityksille myönnetyt lainat, yhteisöille 

myönnetyt lainat (pois lukien pk-

yritykset), myyntisaamiset ja kalustoa 

koskevat leasing-sopimukset (pois lukien 

autoja, pakettiautoja, kuorma-autoja ja 

moottoripyöriä koskevat leasing-

sopimukset). 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

sijoittajat noudattavat asianmukaista 

huolellisuutta, ja helpottaa 

arvopaperistamiseen liittyvien riskien 

arviointia, on tärkeää, että 

arvopaperistamistransaktioiden vakuutena 

on sellaisten vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä, 

kuten asuntolainapoolit, yrityslainapoolit, 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille 

pääomamenojen tai liiketoimintojen 

rahoittamiseksi, poolit, jotka koostuvat 

autolainoista ja autoleasingsopimuksista 

lainanottajille tai vuokraajille, tai poolit 

jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien syiden 

vuoksi myönnettävistä lainoista ja 

luottojärjestelyistä. 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

sijoittajat noudattavat asianmukaista 

huolellisuutta, ja helpottaa 

arvopaperistamiseen liittyvien riskien 

arviointia, on tärkeää, että 

arvopaperistamistransaktioiden vakuutena 

on sellaisten vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Niihin kuuluvat asuntolainapoolit, 

yrityslainapoolit, myyntisaamiset, 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille 

pääomamenojen tai liiketoimintojen 

rahoittamiseksi, poolit, jotka koostuvat 

autolainoista ja autoleasingsopimuksista 

lainanottajille tai vuokraajille, ja poolit 

jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien syiden 

vuoksi myönnettävistä lainoista ja 
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luottojärjestelyistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) On tärkeää ehkäistä puhtaiden ”luo 

ja hajauta” -mallien esiintyminen. Niissä 

luotonantajat myöntävät luottoja löysin ja 

heikoin myöntämisperustein, sillä ne 

tietävät ennalta, että luottoihin liittyvät 

riskit myydään lopulta kolmansille 

osapuolille. Siksi arvopaperistettavien 

vastuiden olisi oltava peräisin alullepanijan 

tai alkuperäisen luotonantajan 

tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset olisi ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

luotonantajalla olisi oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettuihin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. Jos 

kyse on arvopaperistamisista, joissa 

arvopaperistetut vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saisi sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin olisi 

täytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2014/17/EU tai 

direktiivissä 2008/48/EY säädetyt 

(19) On tärkeää ehkäistä sellaisten 

puhtaiden ”luo ja hajauta” -mallien 

esiintyminen, joita käytettiin kaudella 

ennen vuoden 2008 korkean riskin 

asuntolainojen kriisiä. Niissä 

luotonantajat myöntävät luottoja löysin ja 

heikoin myöntämisperustein, sillä ne 

tietävät ennalta, että luottoihin liittyvät 

riskit myydään lopulta kolmansille 

osapuolille. On huolestuttavaa, että jotkut 

pankit tarjoavat jälleen asuntolainoja, 

joilla rahoitetaan 100 prosenttia 

ostettavan asunnon kustannuksista. Siksi 

arvopaperistettavien vastuiden olisi oltava 

peräisin alullepanijan tai alkuperäisen 

luotonantajan tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset olisi ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

luotonantajalla olisi oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettuihin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. Jos 

kyse on arvopaperistamisista, joissa 

arvopaperistetut vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saisi sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 
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vaatimukset tai kolmansissa maissa 

voimassa olevat vastaavat vaatimukset. 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin olisi 

täytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2014/17/EU tai 

direktiivissä 2008/48/EY säädetyt 

vaatimukset tai kolmansissa maissa 

voimassa olevat vastaavat vaatimukset. 

Or. it 

 

Tarkistus  157 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) On tärkeää ehkäistä puhtaiden ”luo 

ja hajauta” -mallien esiintyminen. Niissä 

luotonantajat myöntävät luottoja löysin ja 

heikoin myöntämisperustein, sillä ne 

tietävät ennalta, että luottoihin liittyvät 

riskit myydään lopulta kolmansille 

osapuolille. Siksi arvopaperistettavien 

vastuiden olisi oltava peräisin alullepanijan 

tai alkuperäisen luotonantajan 

tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset olisi ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

luotonantajalla olisi oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettuihin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. Jos 

kyse on arvopaperistamisista, joissa 

arvopaperistetut vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saisi sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

(19) On tärkeää ehkäistä puhtaiden ”luo 

ja hajauta” -mallien esiintyminen. Niissä 

luotonantajat myöntävät luottoja löysin ja 

heikoin myöntämisperustein, sillä ne 

tietävät ennalta, että luottoihin liittyvät 

riskit myydään lopulta kolmansille 

osapuolille. Siksi arvopaperistettavien 

vastuiden olisi oltava peräisin alullepanijan 

tai alkuperäisen luotonantajan 

tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat samoja kuin käytännöt, joita 

alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja 

soveltaa samankaltaisten 

arvopaperistamattomien vastuiden 

alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset olisi ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

luotonantajalla olisi oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettuihin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. Jos 

kyse on arvopaperistamisista, joissa 

arvopaperistetut vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saisi sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 
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että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin olisi 

täytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2014/17/EU tai 

direktiivissä 2008/48/EY säädetyt 

vaatimukset tai kolmansissa maissa 

voimassa olevat vastaavat vaatimukset. 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin olisi 

täytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2014/17/EU tai 

direktiivissä 2008/48/EY säädetyt 

vaatimukset tai kolmansissa maissa 

voimassa olevat vastaavat vaatimukset. 

Or. el 

 

Tarkistus  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV), että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen 

annettava tästä tieto verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. 

Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei 

tarkoita, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. YLS-vaatimusten 

noudattaminen on yksinomaan 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden vastuulla. Näin 

varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV), että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen 

annettava tästä tieto verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. 

Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista 

tarkoittaa, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. 



 

PE587.495v01-00 48/148 AM\1101631FI.doc 

FI 

ja arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, 

että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen 

ja että markkinat ovat läpinäkyvät. 

Or. it 

 

Tarkistus  159 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV), että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen 

annettava tästä tieto verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. 

Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei 

tarkoita, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. YLS-vaatimusten 

noudattaminen on yksinomaan 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden vastuulla. Näin 

varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät 

ja arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, 

että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen 

ja että markkinat ovat läpinäkyvät. 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV) aikeestaan merkitä 

arvopaperistaminen YLS-vaatimukset 

täyttäväksi. Kun ESDR on vahvistanut, 

että tiedot kaikkia ilmoituspisteitä varten 

on vastaanotettu, EAMV:n olisi tämän 

jälkeen annettava tieto nimetystä 

tapahtumasta verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. Tämä 

tapahtumien luettelo olisi julkaistava 

myös ESDR:n verkkosivustolla. 
Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei 

tarkoita, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset tai että annetut tiedot ovat 

virheettömiä ja ajantasaisia. YLS-

vaatimusten noudattaminen on yksinomaan 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden vastuulla. Näin 

varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät 
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ja arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, 

että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen, 

että annetut tiedot ovat virheettömiä ja 

ajantasaisia ja että markkinat ovat 

läpinäkyvät. 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV), että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen 

annettava tästä tieto verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. 

Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei 

tarkoita, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. YLS-vaatimusten 

noudattaminen on yksinomaan 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden vastuulla. Näin 

varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät 

ja arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, 

että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen 

(20) Jos alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt haluavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava 

sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille 

ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 

(EAMV), että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen 

annettava tästä tieto verkkosivustollaan 

julkaistavassa luettelossa. 

Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun 

merkitseminen EAMV:n luetteloon 

ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei 

tarkoita, että EAMV tai joku muu 

toimivaltainen viranomainen olisi 

todistanut, että kyseinen 

arvopaperistaminen täyttää YLS-

vaatimukset. YLS-vaatimusten 

noudattaminen on yksinomaan 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden vastuulla. Näin 

varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät 

ja arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, 

että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen 

ja että markkinat ovat läpinäkyvät, jotta 
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ja että markkinat ovat läpinäkyvät. suojellaan sijoittajia ja estetään 

virheellisten ”luo ja hajauta” -mallien 

toistuminen.  

Or. el 

 

Tarkistus  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jos arvopaperistaminen ei enää 

täytä YLS-vaatimuksia, alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön olisi välittömästi 

ilmoitettava asiasta EAMV:lle. Lisäksi jos 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korvaavia 

toimenpiteitä, jotka liittyvät YLS-

arvopaperistamiseksi ilmoitettuun 

arvopaperistamiseen, kyseisen 

toimivaltaisen viranomaisen olisi 

välittömästi ilmoitettava asiasta EAMV:lle, 

jotta se voidaan merkitä YLS-ilmoitusten 

luetteloon ja sijoittajat saavat tiedon 

tällaisista seuraamuksista ja YLS-

ilmoitusten luotettavuudesta. Maineensa 

vuoksi on alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden edun mukaista tehdä 

huolellisesti harkittuja ilmoituksia. 

(21) Jos arvopaperistaminen ei enää 

täytä YLS-vaatimuksia, alullepanijan ja 

järjestäjän olisi välittömästi ilmoitettava 

asiasta EAMV:lle. Lisäksi jos 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korvaavia 

toimenpiteitä, jotka liittyvät YLS-

arvopaperistamiseksi ilmoitettuun 

arvopaperistamiseen, kyseisen 

toimivaltaisen viranomaisen olisi 

välittömästi ilmoitettava asiasta EAMV:lle, 

jotta se voidaan merkitä YLS-ilmoitusten 

luetteloon ja sijoittajat saavat tiedon 

tällaisista seuraamuksista ja YLS-

ilmoitusten luotettavuudesta. Maineensa 

vuoksi on alullepanijoiden ja järjestäjien 

edun mukaista tehdä huolellisesti harkittuja 

ilmoituksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(22) Sijoittajien olisi noudatettava 

sijoitusten suhteen asianmukaista 

huolellisuutta, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin, mutta niiden olisi voitava luottaa 

YLS-ilmoituksiin ja tietoon, jonka 

alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö antavat YLS-vaatimusten 

noudattamisesta. 

(22) Sijoittajien olisi noudatettava 

sijoitusten suhteen asianmukaista 

huolellisuutta, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin, mutta niiden olisi voitava luottaa 

kolmansien osapuolten YLS-sertifiointiin 
ja tietoon, jonka alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö antavat YLS-vaatimusten 

noudattamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Sijoittajien olisi noudatettava 

sijoitusten suhteen asianmukaista 

huolellisuutta, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin, mutta niiden olisi voitava luottaa 

YLS-ilmoituksiin ja tietoon, jonka 

alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö antavat YLS-vaatimusten 

noudattamisesta. 

(22) Sijoittajien olisi noudatettava 

sijoitusten suhteen asianmukaista 

huolellisuutta, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin, mutta niiden olisi voitava luottaa 

YLS-ilmoituksiin ja tietoon, jonka 

alullepanija ja järjestäjä antavat YLS-

vaatimusten noudattamisesta. Niiden ei 

pitäisi kuitenkaan luottaa yksinomaan ja 

mekaanisesti tällaisiin ilmoituksiin eikä 

alullepanijan ja järjestäjän antamiin 

tietoihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On 

kuitenkin olennaisen tärkeää, että sijoittajat 

tekevät oman arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. 

(23) Toimiluvan saaneiden kolmansien 

osapuolien osallistuminen YLS-

sertifiointiin ja sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, on erittäin tärkeää 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden kannalta ja voi lisätä 

markkinoiden luottamusta YLS-

arvopaperistamisiin. On kuitenkin 

olennaisen tärkeää, että sijoittajat tekevät 

oman arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On 

kuitenkin olennaisen tärkeää, että sijoittajat 

tekevät oman arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. 

Alullepanijoiden ja järjestäjien olisi 

käytettävä myös tämän asetuksen nojalla 

toimiluvan saaneen kolmannen osapuolen 

palveluja arvioidakseen, noudattaako 

niiden arvopaperistaminen YLS-

kriteerejä. Sellaisiin elimiin on 

sovellettava lakisääteistä valvontaa. 

ESMAlle tehtävässä ilmoituksessa ja sen 

julkistamisessa ESMAn verkkosivustolla 

olisi mainittava, että toimiluvan saanut 
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kolmas osapuoli on vahvistanut, että YLS-

kriteerit täyttyvät. On kuitenkin olennaisen 

tärkeää, että sijoittajat tekevät oman 

arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On 

kuitenkin olennaisen tärkeää, että 

sijoittajat tekevät oman arviointinsa, 

ottavat vastuun sijoituspäätöksistään 

eivätkä luota mekaanisesti tällaisiin 

kolmansiin osapuoliin. 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. 

Myös alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi käytettävä kolmannen 

osapuolen palveluja. Näiden palvelujen 

käyttö olisi sallittava tämän asetuksen 

mukaisesti, jotta voidaan arvioida, 

noudatetaanko kyseisten toimijoiden 

arvopaperistamisessa YLS-kriteereitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(23) Kolmansien osapuolien 

osallistuminen sen tarkistamiseen, että 

arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-

vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On 

kuitenkin olennaisen tärkeää, että sijoittajat 

tekevät oman arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. 

(23) Kolmansia osapuolia voidaan 

pyytää osallistumaan sen tarkistamiseen, 

että arvopaperistamisessa noudatetaan 

YLS-vaatimuksia, koska niiden 

osallistuminen voi olla alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden kannalta 

hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden 

luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On 

kuitenkin olennaisen tärkeää, että sijoittajat 

tekevät oman arviointinsa, ottavat vastuun 

sijoituspäätöksistään eivätkä luota 

mekaanisesti tällaisiin kolmansiin 

osapuoliin. Kolmannen osapuolen 

suorittamat tarkastukset eivät saisi 

millään tavalla vaikuttaa alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden tämän 

asetuksen mukaisia oikeudellisia 

velvoitteita koskevaan vastuuseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Jotta sijoittajille voidaan tarjota 

luotettavia ja riippumattomia lausuntoja 

siitä, noudatetaanko arvopaperistamisessa 

YLS-vaatimuksia, on asianmukaista 

vahvistaa säännöt ja kriteerit, joilla 

varmistetaan, että kolmansilla osapuolilla 

on lupa tarkistaa tällainen noudattaminen 

ainoastaan silloin, kun ei ole 

eturistiriidan vaaraa alullepanijan, 

luotonantajan tai arvopaperistamista 

varten perustettujen erillisyhtiöiden 

välillä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  169 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 

toimivaltaiset viranomaiset ja annettava 

niille tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja 

seuraamusvaltuudet. Hallinnolliset 

seuraamukset ja korvaavat toimenpiteet 

olisi periaatteessa julkistettava. Koska 

sijoittajat, alullepanijat, järjestäjät, 

alkuperäiset luotonantajat ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt voivat olla sijoittautuneet eri 

jäsenvaltioihin ja niiden valvonnasta 

vastaavat toimivaltaiset viranomaiset 

voivat olla eri sektoreilta, tiivis yhteistyö 

näiden toimivaltaisten viranomaisten 

välillä, neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/2013 mukaisesti Euroopan 

keskuspankki (EKP) mukaan lukien, ja 

Euroopan valvontaviranomaisten kanssa 

olisi varmistettava keskinäisellä 

tietojenvaihdolla ja avustamisella 

valvontatehtävissä. 

(24) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 

toimivaltaiset viranomaiset ja annettava 

niille tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja 

seuraamusvaltuudet YLS-markkinaan 

osallistuvien valvomiseksi. Hallinnolliset 

seuraamukset ja korvaavat toimenpiteet 

olisi periaatteessa julkistettava. Koska 

sijoittajat, alullepanijat, järjestäjät, 

alkuperäiset luotonantajat ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt voivat olla sijoittautuneet eri 

jäsenvaltioihin ja niiden valvonnasta 

vastaavat toimivaltaiset viranomaiset 

voivat olla eri sektoreilta, tiivis yhteistyö 

näiden toimivaltaisten viranomaisten 

välillä, neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/2013 mukaisesti Euroopan 

keskuspankki (EKP) mukaan lukien, ja 

Euroopan valvontaviranomaisten kanssa 

olisi varmistettava keskinäisellä 

tietojenvaihdolla ja avustamisella 

valvontatehtävissä. 

__________________ __________________ 

24 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 

annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 

luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 

liittyvää politiikkaa koskevien 

erityistehtävien antamisesta Euroopan 

keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

24 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 

annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 

luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 

liittyvää politiikkaa koskevien 

erityistehtävien antamisesta Euroopan 

keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

Or. en 
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Tarkistus  170 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 

toimivaltaiset viranomaiset ja annettava 

niille tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja 

seuraamusvaltuudet. Hallinnolliset 

seuraamukset ja korvaavat toimenpiteet 

olisi periaatteessa julkistettava. Koska 

sijoittajat, alullepanijat, järjestäjät, 

alkuperäiset luotonantajat ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt voivat olla sijoittautuneet eri 

jäsenvaltioihin ja niiden valvonnasta 

vastaavat toimivaltaiset viranomaiset 

voivat olla eri sektoreilta, tiivis yhteistyö 

näiden toimivaltaisten viranomaisten 

välillä, neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/201324 mukaisesti Euroopan 

keskuspankki (EKP) mukaan lukien, ja 

Euroopan valvontaviranomaisten kanssa 

olisi varmistettava keskinäisellä 

tietojenvaihdolla ja avustamisella 

valvontatehtävissä. 

(24) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 

toimivaltaiset viranomaiset ja autettava 

niitä tarvittavissa valvonta-, tutkinta- ja 

seuraamusvaltuuksissa. Hallinnolliset 

seuraamukset ja korvaavat toimenpiteet 

olisi periaatteessa julkistettava. Koska 

sijoittajat, alullepanijat, järjestäjät, 

alkuperäiset luotonantajat ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt voivat olla sijoittautuneet eri 

jäsenvaltioihin ja niiden valvonnasta 

vastaavat toimivaltaiset viranomaiset 

voivat olla eri sektoreilta, tiivis yhteistyö 

näiden toimivaltaisten viranomaisten 

välillä, neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/201324 mukaisesti Euroopan 

keskuspankki (EKP) mukaan lukien, ja 

Euroopan valvontaviranomaisten kanssa 

olisi varmistettava keskinäisellä 

tietojenvaihdolla ja avustamisella 

valvontatehtävissä. 

__________________ __________________ 

24 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 

annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 

luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 

liittyvää politiikkaa koskevien 

erityistehtävien antamisesta Euroopan 

keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

24 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, 

annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, 

luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 

liittyvää politiikkaa koskevien 

erityistehtävien antamisesta Euroopan 

keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, 

s. 263). 

Or. el 

Tarkistus  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 



 

AM\1101631FI.doc 57/148 PE587.495v01-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Asetukseen (EU) N:o 648/2012 

tehtävistä muutoksista voidaan todeta, että 

OTC-johdannaissopimuksiin, joita 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ovat tehneet, ei tulisi soveltaa 

määritysvelvoitetta, mikäli tietyt 

edellytykset täyttyvät. Näin on siksi, että 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden kanssa tehtyjen OTC-

johdannaissopimusten vastapuolet ovat 

arvopaperistamiseen liittyvien 

järjestelyjen perusteella vakuusvelkojia ja 

riittävästä vastapuoliriskin suojasta on 

yleensä jo huolehdittu. Muiden kuin 

keskusvastapuolen määrittämien 

johdannaisten osalta vaadittujen 

vakuuksien tasossa olisi otettava 

huomioon myös 

arvopaperistamisjärjestelyjen rakenne ja 

niissä jo annettu suoja. 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Katetut joukkolainat ja 

arvopaperistamiset ovat jossain määrin 

korvattavissa toisillaan. Jotta voitaisiin 

välttää kilpailun vääristymisen tai 

sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön 

mahdollisuus arvopaperistamisen ja 

katettujen joukkolainojen käytön välillä 

sen seurauksena, että katettujen 

joukkolainojen yhteisöjen ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden tekemien OTC-

johdannaissopimusten kohtelu on 

keskenään erilainen, asetus (EU) N:o 

Poistetaan. 
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648/2012 olisi muutettava myös niin, että 

katettujen joukkolainojen yhteisöt 

vapautetaan määritysvelvoitteesta ja 

varmistetaan, että katettujen 

joukkolainojen yhteisöihin sovelletaan 

samoja kahdenvälisiä marginaaleja. 

Or. it 

 

Tarkistus  173 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Jotta prosessi olisi sijoittajille, 

alullepanijoille, järjestäjille ja 

arvopaperistamista varten perustetuille 

erillisyhtiöille helpompi, komissiolle olisi 

siirrettävä myös valta hyväksyä delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat teknisiä 

sääntelystandardeja YLS-ilmoitusten 

mallista, jonka avulla sijoittajat ja 

toimivaltaiset viranomaiset saavat 

riittävästi tietoa voidakseen arvioida, 

noudatetaanko YLS-vaatimuksia. Koska 

EAMV:llä on asiantuntemusta delegoitujen 

säädösten määrittelystä, komission olisi 

hyödynnettävä tätä asiantuntemusta 

delegoitujen säädösten valmistelussa. 

EAMV:n olisi neuvoteltava tiiviisti muiden 

kahden Euroopan valvontaviranomaisen 

kanssa. 

(32) Jotta prosessi olisi sijoittajille, 

alullepanijoille, järjestäjille ja 

arvopaperistamista varten perustetuille 

erillisyhtiöille helpompi, komissiolle olisi 

siirrettävä myös valta hyväksyä delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat teknisiä 

sääntelystandardeja YLS-ilmoitusten 

vähimmäistietovaatimuksista, jonka avulla 

sijoittajat ja toimivaltaiset viranomaiset 

saavat riittävästi tietoa voidakseen 

arvioida, noudatetaanko YLS-vaatimuksia. 

Koska EAMV:llä on asiantuntemusta 

delegoitujen säädösten määrittelystä, 

komission olisi hyödynnettävä tätä 

asiantuntemusta delegoitujen säädösten 

valmistelussa. EAMV:n olisi neuvoteltava 

tiiviisti muiden kahden Euroopan 

valvontaviranomaisen kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Morten Messerschmidt 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 



 

AM\1101631FI.doc 59/148 PE587.495v01-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-

vaatimusten mukainen. Siksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi voitava antaa 

EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 1 

kohdan mukainen YLS-ilmoitus. 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on tässä 

asetuksessa säädettyjen tiettyjen YLS-

vaatimusten mukainen. Siksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi voitava antaa 

EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 1 

kohdan mukainen YLS-ilmoitus. 

Or. en 

Perustelu 

Perimystransaktioiden asianmukainen käsittely on tärkeää, koska ilman asianmukaista 

voimassa olevien sääntöjen säilyttämistä koskevaa käsittelyä, monet eivät täytä YLS-

vaatimuksia pelkästään siksi, että eivät olleet järjestäneet toimintaansa sen mukaan, minkä 

tällä hetkellä tiedämme olevan täsmällisten ja yksityiskohtaisten YLS-vaatimusten mukaista. 

 

Tarkistus  175 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-

vaatimusten mukainen. Siksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi voitava antaa 

EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 

1 kohdan mukainen YLS-ilmoitus. 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-

vaatimusten mukainen johdanto-osan 

20 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
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Or. en 

 

Tarkistus  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-

vaatimusten mukainen. Siksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi voitava antaa 

EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 

1 kohdan mukainen YLS-ilmoitus. 

(37) Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä liikkeessä olevista 

arvopaperistamispositioistaan YLS-

nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-

vaatimusten mukainen. Siksi 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi voitava antaa 

EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 

1 kohdan mukainen YLS-ilmoitus. Kaikki 

myöhemmät muutokset 

arvopaperistamiseen olisi hyväksyttävä 

edellyttäen, että ne ovat kaikkien 

sovellettavien YLS-vaatimusten mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(38) Asianmukaista huolellisuutta 

koskevat vaatimukset ovat oleellisin osin 

peräisin voimassa olevasta unionin 

lainsäädännöstä ja niitä olisi näin ollen 

sovellettava arvopaperistamisiin, jotka on 

laskettu liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 

2011 tai sen jälkeen, ja 

(38) Asianmukaista huolellisuutta 

koskevat vaatimukset ovat oleellisin osin 

peräisin voimassa olevasta unionin 

lainsäädännöstä ja niitä olisi näin ollen 

sovellettava arvopaperistamisiin, jotka on 

laskettu liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 

2011 tai sen jälkeen, ja 



 

AM\1101631FI.doc 61/148 PE587.495v01-00 

 FI 

arvopaperistamisiin, jotka on laskettu 

liikkeeseen ennen kyseistä päivämäärää, 

jos uusia arvopaperistettuja vastuita on 

lisätty tai korvattu 31 päivän joulukuuta 

2014 jälkeen. Siihen asti, kunnes tämän 

asetuksen mukaisia riskin säilyttämistä 

koskevia teknisiä sääntelystandardeja 

aletaan soveltaa, olisi sovellettava 

komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 

625/2014 asiaa koskevia artikloja, joissa 

määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 

4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa 

määriteltyjä luottolaitoksia ja 

sijoituspalveluyrityksiä koskevat 

riskinsäilyttämisvaatimukset. 

Oikeusvarmuussyistä luottolaitoksiin tai 

sijoituspalveluyrityksiin, 

vakuutusyrityksiin, 

jälleenvakuutusyrityksiin ja vaihtoehtoisen 

sijoitusrahaston hoitajiin olisi tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä liikkeessä 

olevien arvopaperistamispositioidensa 

osalta sovellettava edelleen asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 405 artiklaa, komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 

1, 2 ja 3 lukua sekä 22 artiklaa, komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/35 

254 ja 255 artiklaa ja komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 

51 artiklaa. Siihen asti, kunnes aletaan 

soveltaa teknisiä sääntelystandardeja, jotka 

komissio hyväksyy tämän asetuksen 

mukaisesti, alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi 

läpinäkyvyysvelvoitteiden noudattamiseksi 

asetettava delegoidun asetuksen (EU) N:o 

2015/3 liitteissä I–VIII mainitut tiedot 

saataville tämän asetuksen 5 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetulla 

verkkosivustollaan, 

arvopaperistamisiin, jotka on laskettu 

liikkeeseen ennen kyseistä päivämäärää, 

jos uusia arvopaperistettuja vastuita on 

lisätty tai korvattu 31 päivän joulukuuta 

2014 jälkeen. Siihen asti, kunnes tämän 

asetuksen mukaisia riskin säilyttämistä 

koskevia teknisiä sääntelystandardeja 

aletaan soveltaa, olisi sovellettava 

komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 

625/2014 asiaa koskevia artikloja, joissa 

määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 

4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa 

määriteltyjä luottolaitoksia ja 

sijoituspalveluyrityksiä koskevat 

riskinsäilyttämisvaatimukset. 

Oikeusvarmuussyistä luottolaitoksiin tai 

sijoituspalveluyrityksiin, 

vakuutusyrityksiin, 

jälleenvakuutusyrityksiin ja vaihtoehtoisen 

sijoitusrahaston hoitajiin olisi niiden 

arvopaperistamisten osalta, jotka 

välittömästi ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa kuuluvat asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 404 artiklan 

soveltamisalaan, sovellettava edelleen 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklaa, 

komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 

625/2014 1, 2 ja 3 lukua sekä 22 artiklaa, 

komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 

2015/35 254 ja 255 artiklaa ja komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 

51 artiklaa. Näitä artikloja ja asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 4 artiklaa olisi ennen 

päivitettyjen teknisten 

sääntelystandardien antamista 

vahvistettujen asianmukaisten 

transaktioiden osalta luettava komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 

1, 2 ja 3 luvun sekä 22 artiklan 

säännösten mukaisesti. Siihen asti, kunnes 

aletaan soveltaa teknisiä 

sääntelystandardeja, jotka komissio 

hyväksyy tämän asetuksen mukaisesti, 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden olisi 

läpinäkyvyysvelvoitteiden noudattamiseksi 

asetettava delegoidun asetuksen (EU) N:o 

2015/3 liitteissä I–VIII mainitut tiedot 
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saataville tämän asetuksen 5 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetulla 

verkkosivustollaan, 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (38 a) Olisi kiinnitettävä huomiota 

jäsenvaltioiden ilmaisemiin näkemyksiin 

riskeistä, jotka liittyvät 

arvopaperistamisen elvyttämiseen. 

Or. pt 

Tarkistus  179 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä asetusta sovelletaan 

arvopaperistamisiin liittyviä vastuita 

ottaviin institutionaalisiin sijoittajiin sekä 

alullepanijoihin, alkuperäisiin 

2. Tätä asetusta sovelletaan 

institutionaalisiin sijoittajiin, jotka joutuvat 

alttiiksi arvopaperistamiseen liittyvälle 

luottoriskille. Tätä asetusta sovelletaan 
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luotonantajiin, järjestäjiin ja 

arvopaperistamista varten perustettuihin 

erillisyhtiöihin. 

joka tapauksessa myös alullepanijoihin, 

alkuperäisiin luotonantajiin, järjestäjiin ja 

arvopaperistamista varten perustettuihin 

erillisyhtiöihin edellyttäen, että kyseinen 

yhteisö on sijoittautunut unionin alueelle 

ja osallistuu arvopaperistamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  180 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Potentiaalisia Euroopan sisäisiä 

ostajia ei voida sulkea arvopaperistamisen 

ulkopuolelle kansalaisuuden tai 

asuinpaikan vuoksi. 

Or. es 

Tarkistus  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(1) ’arvopaperistamisella’ liiketointa 

tai järjestelmää, jolla vastuuseen tai 

määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä 

luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin ja 

jolla on kummatkin seuraavat 

ominaisuudet: 

(1) ’arvopaperistamisella’ liiketointa 

tai järjestelmää, jossa liiketoimen tai 

järjestelmän maksut ovat riippuvaisia 

vastuiden tai määritetyn vastuujoukon 

suorituskyvystä; 

Or. it 

 

Tarkistus  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) liiketoimen tai järjestelmän 

maksut riippuvat vastuiden tai määritetyn 

vastuujoukon suorituskyvystä; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) etuoikeusluokkien järjestys 

määrittää tappioiden jakautumisen 

liiketoimen tai järjestelmän 

voimassaoloaikana; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  184 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’arvopaperistamista varten 

perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation 

special purpose entity, SSPE)’ sellaista 

trustia tai muuntyyppistä oikeushenkilöä 

kuin alullepanijaa tai järjestäjää, joka on 

perustettu yhden tai useamman 

arvopaperistamisen toteuttamiseksi, jonka 

toiminta on rajattu tämän tavoitteen 

saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, 

jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa 

SSPE:n velvoitteet alullepanijan 

velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden 

haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa 

vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset 

etuyhteydet; 

(2) ’arvopaperistamista varten 

perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation 

special purpose entity, SSPE)’ sellaista 

trustia tai muuntyyppistä oikeushenkilöä 

kuin alullepanijaa tai järjestäjää, joka on 

perustettu yhden tai useamman 

arvopaperistamisen toteuttamiseksi, jonka 

toiminta on rajattu tämän tavoitteen 

saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, 

jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa 

SSPE:n velvoitteet alullepanijan 

velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden 

haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa 

vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset 

etuyhteydet; näitä yhtiöitä ei voi perustaa 

kolmannessa maassa. 

Or. it 

 

Tarkistus  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’arvopaperistamista varten 

perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation 

special purpose entity, SSPE)’ sellaista 

trustia tai muuntyyppistä oikeushenkilöä 

kuin alullepanijaa tai järjestäjää, joka on 

perustettu yhden tai useamman 

arvopaperistamisen toteuttamiseksi, jonka 

toiminta on rajattu tämän tavoitteen 

saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, 

jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa 

SSPE:n velvoitteet alullepanijan 

velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden 

haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa 

vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset 

(2) ’arvopaperistamista varten 

perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation 

special purpose entity, SSPE)’ sellaista 

trustia tai muuntyyppistä oikeushenkilöä 

kuin alullepanijaa tai järjestäjää, joka on 

perustettu yhden tai useamman 

arvopaperistamisen toteuttamiseksi, jonka 

toiminta on rajattu tämän tavoitteen 

saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, 

jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa 

SSPE:n velvoitteet alullepanijan 

velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden 

haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa 

vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset 
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etuyhteydet; etuyhteydet; 

 Vastuuta, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 

2013/575 147 artiklan 8 kohdan a–

c alakohdassa luetellut kriteerit ja jota 

käytetään aineellisten omaisuuserien 

hallinnointiin, ei pidetä 

arvopaperistettuna vastuuna. 

Or. en 

Perustelu 

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 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  186 

Dariusz Rosati 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) hankkii kolmannen osapuolen 

omaisuuserät omaan lukuunsa ja 

arvopaperistaa ne; 

(b) hankkii kolmannen osapuolen 

vastuut omaan lukuunsa ja sitten myy tai 

luovuttaa ne erillisyhtiölle tai siirtää 

noiden vastuiden riskin käyttämällä 
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luottojohdannaisia tai takauksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) jos kyseessä on täysin tuettu 

ABCP-ohjelma [...], on yritystodistuksiin 

sijoittavien institutionaalisten sijoittajien 

a ja b alakohdasta poiketen otettava 

huomioon ABCP-ohjelman erityispiirteet 

ja järjestäjän maksuvalmiustuki. 

Or. en 

Perustelu 

Sijoittajien, jotka investoivat monta myyjää käsittävien erillissijoitusyhtiöiden 

liikkeeseenlaskemiin ABCP-instrumentteihin, joihin liittyy transaktioita, joita tuetaan 

täysimääräisesti järjestäjän tarjoamalla likviditeettisopimuksella, arvopaperistamisposition 

suorituskykyyn vaikuttavat olennaisesti muut kuin b alakohdassa mainitut seikat (laukaisevat 

tapahtumat, erilliset takaukset, maksukyvyttömyyden määritelmä). 

 

Tarkistus  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) ’uudelleenarvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa vähintään yksi 

arvopaperistettavista omaisuuseristä on 

arvopaperistamispositio; 

(4) ’uudelleenarvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa 

arvopaperistettaviin omaisuuseriin liittyvä 

riski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jossa 

vähintään yksi arvopaperistettavista 

omaisuuseristä on arvopaperistamispositio; 
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Or. en 

Perustelu 

Neuvoston sanamuoto on tässä komission ehdotuksen sanamuotoa selvempi. 

 

Tarkistus  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) ’järjestäjällä’ sellaista muuta 

asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 1 

kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä 

luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä 

kuin alullepanijaa, joka järjestää 

omaisuusvakuudellisen 

yritystodistusohjelman tai muun 

arvopaperistamistransaktion tai -

järjestelmän, jonka kautta kolmansilta 

yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja 

hoitaa sitä; 

(5) ’järjestäjällä’ sellaista muuta 

asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 

1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä 

luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä tai 

kolmannen maan luottolaitosta tai 

sijoituspalveluyritystä edellyttäen, että 

kolmas maa soveltaa tähän siihen 

vakavaraisuus- ja valvontavaatimuksia, 

jotka ovat vähintään unionissa 

sovellettavien vaatimuksia vastaavia, kuin 

alullepanijaa tai alkuperäistä 

luotonantajaa, joka järjestää 

omaisuusvakuudellisen 

yritystodistusohjelman tai muun 

arvopaperistamistransaktion tai -

järjestelmän, jonka kautta kolmansilta 

yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja 

hoitaa sitä; 

Or. en 

Perustelu 

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.) 
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) ’järjestäjällä’ sellaista muuta 

asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 

1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä 

luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä 

kuin alullepanijaa, joka järjestää 

omaisuusvakuudellisen 

yritystodistusohjelman tai muun 

arvopaperistamistransaktion tai 

-järjestelmän, jonka kautta kolmansilta 

yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja 

hoitaa sitä; 

(5) ’järjestäjällä’ sellaista muuta 

asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 

1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä 

luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä 

kuin alullepanijaa, joka järjestää 

omaisuusvakuudellisen 

yritystodistusohjelman tai muun 

arvopaperistamistransaktion tai 

-järjestelmän, jonka kautta kolmansilta 

yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja 

hoitaa sitä; Tässä määritelmässä 

järjestäjän katsotaan myös hoitavan 

arvopaperistamistransaktiota tai 

-järjestelmää, jos kyseiseen transaktioon 

tai järjestelmään sisältyy päivittäistä 

aktiivista salkunhoitoa, joka on annettu 

yhteisölle, joka on saanut toimiluvan 

harjoittaa tällaista toimintaa direktiivin 

2014/65/EU, direktiivin 2011/61/EU tai 

direktiivin 2009/65/EC mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) ’omaisuudenhoitajalla’ 

järjestäjästä ja alullepanijasta 

riippumatonta julkisen toimiluvan 

saanutta yhteisöä, joka on sijoittautunut 
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jäsenvaltion alueelle tarkoituksenaan 

hoitaa arvopaperistamista varten 

perustettua erillisyhtiötä, joka harjoittaa 

luottoriskin valvontaa sijoittajien puolesta 

ja edun mukaisesti ja joilla on myös 

toimilupa tarkistaa tämän asetuksen 

3 luvun 1 ja 2 jakson säännösten (YLS-

kriteerit) noudattamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ’etuoikeusluokalla’ 

sopimusperusteisesti muodostettua 

vastuuseen tai vastuujoukkoon liittyvää 

luottoriskisegmenttiä, kun positioon 

segmentissä liittyy suurempi tai pienempi 

luottotappioriski kuin samansuuruiseen 

positioon muussa segmentissä, ottamatta 

huomioon luottosuojaa, jonka kolmas 

osapuoli tarjoaa suoraan position 

haltijoille kyseisessä segmentissä tai 

muissa segmenteissä; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) ’yritystodistusten 

arvopaperistamisohjelmalla’ tai ’ABCP-

ohjelmalla’ arvopaperistamisohjelmaa, 

jonka kautta liikkeeseen lasketut 

Poistetaan. 
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arvopaperit ovat pääasiallisesti 

omaisuusvakuudellisia yritystodistuksia, 

joiden alkuperäinen maturiteetti on 

enintään yksi vuosi; 

Or. it 

 

Tarkistus  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) ’yritystodistustransaktiolla’ tai 

’ABCP-transaktiolla’ ABCP-ohjelman 

puitteissa tapahtuvaa arvopaperistamista; 

(8) Poistetaan. 

Or. it 

Tarkistus  195 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) ’yritystodistustransaktiolla’ tai 

’ABCP-transaktiolla’ ABCP-ohjelman 

puitteissa tapahtuvaa arvopaperistamista; 

(8) ’yritystodistustransaktiolla’ tai 

’ABCP-transaktiolla’ ABCP-ohjelmasta 

kokonaan tai osittain rahoitettua 
arvopaperistamista; 

Or. en 

Perustelu 

Monilla yksityisillä arvopaperistamistransaktioilla on erinäisiä merkittäviä sijoittajia, joihin 

kuuluvat esimerkiksi useat ABCP-ohjelmat tai sekä ABCP-ohjelmat että luottolaitokset tai 

muut sijoittajat. ’ABCP-transaktion’ määrittäminen tai kuvaaminen siten, että se tapahtuu 

ABCP-ohjelman ’puitteissa’, on hämmentävää ja olisi liian rajoittavaa, jos siihen ei kuuluisi 

tällaista yhdistelmätransaktioita. 
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Tarkistus  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) ’perinteisellä 

arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, 

jossa arvopaperistettavat vastuut 

siirretään taloudellisesti. Tämä 

toteutetaan siirtämällä 

arvopaperistettujen vastuiden 

omistusoikeus alullepanevalta laitokselta 

arvopaperistamista varten perustetulle 

erillisyhtiölle tai arvopaperistamista 

varten perustetun erillisyhtiön osittaisen 

omistusyhteyden kautta. 

Liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät 

aiheuta maksuvelvoitteita alullepanevalle 

laitokselle; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) ’perinteisellä 

arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, 

jossa arvopaperistettavat vastuut 

siirretään taloudellisesti. Tämä 

toteutetaan siirtämällä 

arvopaperistettujen vastuiden 

omistusoikeus alullepanevalta laitokselta 

arvopaperistamista varten perustetulle 

erillisyhtiölle tai arvopaperistamista 

varten perustetun erillisyhtiön osittaisen 

omistusyhteyden kautta. 

Liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät 

Poistetaan. 
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aiheuta maksuvelvoitteita alullepanevalle 

laitokselle; 

Or. en 

Perustelu 

Monien arvostelevien lausuntojen (esimerkiksi Finance Watchin antama) mukaan 

etuoikeusluokkiin jakaminen lisää valtavasti monimutkaisuutta ja luo eturistiriitoja eikä se 

siten voi olla osa yksinkertaista arvopaperistamista koskevaa kehystä. Niitä voi kuitenkin olla 

tämän kehyksen ulkopuolella. Etuoikeusluokkiin jakamisella on myös taipumus kannustaa 

vähemmän valistuneita sijoittajia luottamaan hyviin arvosteluihin sen sijaan, että ne tekisivät 

oman asianmukaisen huolellisuuteen perustuvan arvionsa. 

Tarkistus  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) ’perinteisellä arvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa 

arvopaperistettavat vastuut siirretään 

taloudellisesti. Tämä toteutetaan 

siirtämällä arvopaperistettujen vastuiden 

omistusoikeus alullepanevalta laitokselta 

arvopaperistamista varten perustetulle 

erillisyhtiölle tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön osittaisen 

omistusyhteyden kautta. 

Liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät 

aiheuta maksuvelvoitteita alullepanevalle 

laitokselle; 

(9) ’perinteisellä arvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa 

arvopaperistettavissa vastuissa olevat 

taloudelliset osuudet siirretään laillisen 

omistajuuden tai luovutuksen, siirron, 

trustin tai rekisteröinnin kautta 

rinnastettavissa olevalla 

oikeusvaikutuksella arvopaperistettujen 

vastuiden omistusoikeus alullepanevalta 

laitokselta arvopaperistamista varten 

perustetulle erillisyhtiölle tai 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön osittaisen omistusyhteyden 

kautta. Liikkeeseenlasketut arvopaperit 

eivät aiheuta maksuvelvoitteita 

alullepanijalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  199 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 
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2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) ’kestävällä ja vastuullisella 

sijoittamisella’ pitkälle aikavälille 

suuntautuvaa sijoittamislähestymistapaa, 

jossa yhdistettään ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 

liittyvät kriteerit (ESG-kriteerit) 

tutkimukseen, analyysiin ja 

arvopapereiden valintaprosessiin 

arvopaperisalkussa. Se yhdistää 

perusanalyysin ja sitoumuksen ESG-

kriteerien arviointiin, jotta voidaan 

paremmin saada pitkän aikavälin tuottoja 

sijoittajille ja hyödyttää yhteiskuntaa 

vaikuttamalla yritysten käyttäytymiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ’synteettisellä 

arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, 

jossa riskin siirto tapahtuu käyttämällä 

luottojohdannaisia tai takauksia ja 

arvopaperistettavat vastuut säilyvät 

alullepanijan vastuina; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(10) ’synteettisellä arvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa riskin siirto 

tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia tai 

takauksia ja arvopaperistettavat vastuut 

säilyvät alullepanijan vastuina; 

(10) ’synteettisellä arvopaperistamisella’ 

arvopaperistamista, jossa riskin siirto 

tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia tai 

takauksia ja arvopaperistettavat vastuut 

säilyvät alullepanijan vastuina; sitä ei 

missään olosuhteissa tunnusteta YLS-

arvopaperistamiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Kuten komissio on todennut, synteettisellä arvopaperistamisella lisätään vastapuoliriskiä, 

mahdollista monimutkaisuutta ja vaikeaselkoisuutta ja sen olisi myös pysyttävä YLS-kehyksen 

ulkopuolella. 

 

Tarkistus  202 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) ’sijoittajalla’ henkilöä, jolla on 

hallussaan arvopaperistamisesta johtuvia 

arvopapereita; 

(11) ’sijoittajalla’ henkilöä, jolla on 

arvopaperistamisesta johtuva luottoriski; 

Or. en 

Perustelu 

Arvopaperistamisen määritelmä on hyvin laaja ja voi synnyttää järjestelyjä, jotka eivät käsitä 

arvopaperien liikkeeseenlaskua, ja sijoittajan määritelmän olisi ilmennettävä sitä. Kuten 

pääomavaatimuksissa ja niihin liittyvissä vaatimuksissa sekä muissa arvopaperistamiseen 

liittyvissä sääntelyvaatimuksissa termi ei ole yleensä rajoittunut arvopapereiden haltijaan. 

 

Tarkistus  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) ’sijoittajalla’ henkilöä, jolla on 

hallussaan arvopaperistamisesta johtuvia 

arvopapereita; 

(11) ’sijoittajalla’ henkilöä, jolla on 

hallussaan arvopaperistamispositio; 

Or. en 

 

Tarkistus  204 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) ’institutionaalisilla sijoittajilla’ 

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan 

aloittamisesta ja harjoittamisesta 

25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) 

13 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä 

vakuutusyrityksiä; direktiivin 

2009/138/EY 13 artiklan 4 kohdassa 

määriteltyjä jälleenvakuutusyrityksiä; 

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia 

laitoksia, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2003/41/EY25 soveltamisalaan kyseisen 

direktiivin 2 artiklan mukaisesti, jollei 

jäsenvaltio ole kyseisen direktiivin 

5 artiklan mukaisesti päättänyt olla 

soveltamatta mainittua direktiiviä tai osia 

siitä kyseiseen laitokseen; Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/61/EU26 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen 

sijoitusrahaston hoitajaa, joka hoitaa 

ja/tai markkinoi vaihtoehtoisia 

sijoitusrahastoja unionissa; tai Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/65/EU27 2 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa määriteltyä 

(12) ’institutionaalisilla sijoittajilla’ mitä 

tahansa seuraavista: 
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yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä; tai 

sisäisesti hoidettua yhteissijoitusyritystä, 

joka on direktiivin 2009/65/EY mukaisesti 

toimiluvan saanut sijoitusyritys ja joka ei 

ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla 

toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä 

hoitajakseen; tai asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 

2 alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia 

ja sijoituspalveluyrityksiä; 

__________________ __________________ 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä 

kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä 

tarjoavien laitosten toiminnasta ja 

valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 

10). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä 

kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä 

tarjoavien laitosten toiminnasta ja 

valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 

10). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten 

sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 

2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen 

(EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 

1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 

1.7.2011, s. 1). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten 

sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 

2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen 

(EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 

1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 

1.7.2011, s. 1). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 

(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 

(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – i alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (i) monenvälinen kehityspankki 

asetuksen (EU) N:o 575/20131a 

117 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 

kansainvälinen organisaatio tai 

edistämisyhteisö; 

 --------- 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 

2013, (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten 

ja sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvaatimuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) ’tasetta koskevalla 

arvopaperistamisella’ 

arvopaperistamistransaktiota, jonka 

alullepaneva laitos strukturoi siirtääkseen 

kyseisen laitoksen itsensä tai sen 

tytäryhtiön rahoitustoiminnassa alulle 

panemien vastuiden riskit taseen 

ulkopuolelle ja jossa riskin siirto tapahtuu 

käyttämällä luottojohdannaisia tai 

takauksia ja arvopaperistettavat vastuut 

säilyvät alullepanijan vastuina; 

Or. en 

Perustelu 

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 
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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 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  207 

Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) ’rahastoyhtiöllä’ yhtiötä, jonka 

tavanomaisena liiketoimintana on 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön (SSPE) hoitaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) ’arvopaperistamispositiolla’ 

arvopaperistettuun omaisuuserään 

liittyvälle luottoriskille altistumista; 

Or. en 
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Tarkistus  209 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) ’arvopaperistamispositiolla’ 

arvopaperistettuun omaisuuserään 

liittyvälle luottoriskille altistumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  210 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 b) ’julkisella arvopaperistamisella’ 

arvopaperistettuun omaisuuserään 

liittyvälle luottoriskille altistumista, jossa 

 (a) jotkut tai kaikki sijoittajien hallussa 

olevat arvopaperistamispositiot ovat 

rahoitusvälineiden muodossa direktiivin 

2014/64/EU mukaisesti; ja 

 (b) rahoitusvälineet myönnetään tai ne on 

myönnetty olosuhteissa, jotka edellyttävät 

joko 

 (i) direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 

mukaisen esitteen julkaisemista tai 

 (ii) tarjousasiakirjan julkaisemista 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai 

sen kauppapaikan sääntöjen mukaisesti, 

jossa tällaiset rahoitusvälineet on otettu 

kaupankäynnin kohteeksi; 

Or. en 
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Perustelu 

Jotkut arvopaperistamiset voivat olla julkisia transaktioita, toiset yksityisiä transaktioita. 

Asetukseen on sisällytettävä asianmukainen määritelmä eron tekemiseksi näiden kahden 

transaktion vöillä. 

 

Tarkistus  211 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Arvopaperistamismarkkinoiden 

soveltamisala 

 1. Arvopaperistamiseen sijoittajien 

on oltava institutionaalisia sijoittajia. 

 2. Arvopaperistamisessa 

alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on oltava Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2002/87/EY1a 2 artiklan 4 kohdassa 

sellaisena kuin se on muutettuna 

direktiivillä 2014/17/EU1b määritelty 

säännelty yritys tai asetuksen (EU) 

N:o 575/20131c 117 artiklan 2 kohdan 

mukainen monenvälinen kehityspankki. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään 

kuuluvien luottolaitosten, 

vakuutusyritysten ja 

sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 

sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 

79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 

93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta 

(EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä 

helmikuuta 2014, kuluttajille 
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tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta 

koskevista luottosopimuksista 

(kiinnitysluottodirektiivi). 

 1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 

2013, (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten 

ja sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvaatimuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Arvopaperistamiseen oikeutetut osapuolet 

 1. Arvopaperistamiseen sijoittajien 

on oltava institutionaalisia sijoittajia. 

 2. Alullepanijan, järjestäjän tai 

alkuperäisen luotonantajan on oltava 

arvopaperistamisessa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2002/87/EY1a 2 artiklan 4 kohdassa 

määritelty säännelty yritys. 

Or. en 

 

Tarkistus  213 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b artikla 
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 Uudelleenarvopaperistamisen kieltäminen 

 Arvopaperistamisen kohde-etuutena 

oleviin vastuisiin ei saa sisältyä 

arvopaperistamisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamisesta institutionaalisen 

sijoittajan on todennettava, että 

1. Ennen vastuun ottamista 

luottoriskillisestä arvopaperistamisesta 

institutionaalisen sijoittajan, joka on muu 

kuin alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen arvopaperistamisen 

luotonantaja, on todennettava, että 

Or. en 

Perustelu 

Ei pitäisi olla tarpeen, että alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja itse 

noudattaa huolellisuusvaatimuksia, joten tämä olisi selkeytettävä. On oltava selvää, että 

nykyisten huolellisuusvaatimusten mukaistesti velvoitteita olisi kohdistettava, kun 

asiaankuuluva taho ottaa itselleen luottoriskillisen vastuun/riskin, joka johtuu 

pääomatappioista. 

 

Tarkistus  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamisesta institutionaalisen 

sijoittajan on todennettava, että 

1. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamispositiosta 
institutionaalisen sijoittajan on 
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todennettava, että 

Or. en 

 

Tarkistus  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) jollei alullepanija tai alkuperäinen 

luotonantaja ole asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 

alakohdassa määritelty luottolaitos tai 

sijoituspalveluyritys, alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja myöntää 

kaikki luottonsa vakuuttavasti 

perusteltujen ja hyvin määriteltyjen 

kriteerien perusteella ja soveltamalla 

selkeästi määriteltyjä prosesseja kyseisten 

luottojen myöntämisessä, muuttamisessa, 

uudistamisessa ja rahoituksessa, ja sillä 

on käytössä tehokkaita järjestelmiä 

kyseisten kriteerien ja prosessien 

soveltamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  217 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) jollei alullepanija tai alkuperäinen 

luotonantaja ole asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 

2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai 

sijoituspalveluyritys, alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja myöntää kaikki 

(a) jollei alullepanija tai alkuperäinen 

luotonantaja ole asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 

2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai 

sijoituspalveluyritys, alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja myöntää kaikki 
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luottonsa vakuuttavasti perusteltujen ja 

hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella ja 

soveltamalla selkeästi määriteltyjä 

prosesseja kyseisten luottojen 

myöntämisessä, muuttamisessa, 

uudistamisessa ja rahoituksessa, ja sillä on 

käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten 

kriteerien ja prosessien soveltamiseksi; 

luottonsa vakuuttavasti perusteltujen ja 

hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella ja 

soveltamalla selkeästi määriteltyjä 

prosesseja asiaankuuluvien luottojen 

myöntämisessä, muuttamisessa, 

uudistamisessa ja rahoituksessa, ja sillä on 

käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten 

kriteerien ja prosessien soveltamiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Sijoittajan itsensä ei pitäisi olla velvoitettu huolehtimaan alullepanijan/alkuperäisen 

luotonantajan ja kaikkien sen luottojen asianmukaisesta huolellisuudesta. Sijoittajille olisi 

epäkäytännöllistä parhaimmillaan ja mahdotonta huonoimmillaan huolehtia luottojen 

asianmukaisesta huolellisuudesta kyseen ollessa suurten muiden kuin 

pankkien/vakavaraisuusasetuksella säädeltyjen sijoitusyritysten 

alullepanijoista/alkuperäisistä luotonantajista. 

 

Tarkistus  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja säilyttää 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden tämän asetuksen 4 artiklan 

mukaisesti ja ilmoittaa siitä 

institutionaaliselle sijoittajalle 5 artiklan 

mukaisesti; 

(b) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja säilyttää aina 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden tämän asetuksen 4 artiklan 

mukaisesti ja ilmoittaa siitä 

institutionaaliselle sijoittajalle 5 artiklan 

mukaisesti; 

Or. it 

 

Tarkistus  219 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(b) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja säilyttää 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden tämän asetuksen 4 artiklan 

mukaisesti ja ilmoittaa siitä 

institutionaaliselle sijoittajalle 5 artiklan 

mukaisesti; 

(b) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja säilyttää 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden tämän asetuksen 4 artiklan 

mukaisesti ja ilmoittaa siitä 

institutionaaliselle sijoittajalle 

 (i) 4 artiklan nojalla, kun kyse on 

arvopaperistamisesta, joka on tehty tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä tai sen 

jälkeen, tai arvopaperistamisesta, johon 

sovelletaan tätä asetusta 28 artiklan 

4 a kohdan mukaisesti, tai 

 (ii) 28 artiklan 4 b kohdan nojalla 

sovellettavista vaatimuksista, jos 

arvopaperistaminen on tehty ennen tämän 

asetuksen voimaantulopäivää; 

Or. en 

Perustelu 

Kuten tällä hetkellä on suunniteltu, asianmukaisen huolellisuuden velvoitteet käsittävät koko 

uudelleenlaaditun riskinsäilyttämisvaatimuksen aiotun soveltamisen jatkossakin, kuten 

28 artiklassa (siirtymäsäännökset) todetaan. Merkittäviä kysymyksiä tulee esiin, jos 

sijoittajien on arvioitava riskin säilyttämisen noudattaminen kaikkien transaktioiden (myös 

aikaisemmalta ajanjaksolta periytyneet järjestelyt) yhteydessä uudelleenlaaditun normin 

perusteella. 

 

Tarkistus  220 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö asettaa tämän asetuksen 

5 artiklassa vaaditut tiedot saataville 

kyseisessä artiklassa säädetyin väliajoin ja 

(c) yksi tai useampi alullepanija, 

järjestäjä tai arvopaperistamista varten 

perustettu erillisyhtiö on asettanut tai 

sopinut asettavansa saataville riittävät 

tiedot tämän asetuksen 3 artiklan 2 ja 
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menettelytavoin; 3 kohdassa tarkoitettujen arviointien 

tekemiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Näiden linjausten mukainen velvoite ei ole osa asianmukaista huolellisuutta koskevaa 

nykyistä pakettia, jota sijoittajien on noudatettava, eikä ole selvää, miksi katsotaan 

tarpeelliseksi vahvistaa julkistamisvelvoitteita tällä tavoin. 

 

Tarkistus  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö asettaa tämän asetuksen 5 

artiklassa vaaditut tiedot saataville 

kyseisessä artiklassa säädetyin väliajoin ja 

menettelytavoin; 

(c) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö asettaa tämän asetuksen 

5 artiklassa vaaditut tiedot saataville 

kyseisen artiklan mukaisille kolmannen 

osapuolen sertifiointilaitokselle sekä sen 

mukaisin väliajoin ja menettelytavoin; 

Or. en 

 

Tarkistus  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö asettaa tämän asetuksen 

5 artiklassa vaaditut tiedot saataville 

kyseisessä artiklassa säädetyin väliajoin ja 

menettelytavoin; 

(c) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö asettaa tarvittaessa tämän 

asetuksen 5 artiklassa vaaditut tiedot 

saataville kyseisessä artiklassa säädetyin 

väliajoin ja menettelytavoin. 
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Or. en 

 

Tarkistus  223 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamisesta institutionaalisten 

sijoittajien on myös suoritettava 

asianmukaista huolellisuutta noudattaen 

arviointi, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin ja käsittää vähintään seuraavat 

näkökohdat: 

2. Ennen vastuun ottamista 

luottoriskillisestä arvopaperistamisesta 

institutionaalisten sijoittajien on myös 

suoritettava asianmukaista huolellisuutta 

noudattaen arviointi, joka on oikeassa 

suhteessa riskeihin ja käsittää vähintään 

seuraavat näkökohdat: 

Or. en 

 

Tarkistus  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamisesta institutionaalisten 

sijoittajien on myös suoritettava 

asianmukaista huolellisuutta noudattaen 

arviointi, joka on oikeassa suhteessa 

riskeihin ja käsittää vähintään seuraavat 

näkökohdat: 

2. Ennen vastuun ottamista 

arvopaperistamispositiosta 
institutionaalisten sijoittajien on myös 

suoritettava asianmukaista huolellisuutta 

noudattaen arviointi, joka on oikeassa 

suhteessa riskeihin ja käsittää vähintään 

seuraavat näkökohdat: 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 
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3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) jos kyseessä on täysin tuettu 

ABCP-ohjelma, on yritystodistuksiin 

sijoittavien institutionaalisten sijoittajien 

a ja b alakohdasta poiketen otettava 

huomioon ABCP-ohjelman erityispiirteet 

ja järjestäjän maksuvalmiustuki. 

Or. en 

Perustelu 

Sijoittajien, jotka investoivat monta myyjää käsittävien erillissijoitusyhtiöiden 

liikkeeseenlaskemiin ABCP-instrumentteihin, joihin liittyy transaktioita, joita tuetaan 

täysimääräisesti järjestäjän tarjoamalla likviditeettisopimuksella, arvopaperistamisposition 

suorituskykyyn vaikuttavat olennaisesti muut kuin b alakohdassa mainitut seikat (laukaisevat 

tapahtumat, erilliset takaukset, maksukyvyttömyyden määritelmä). 

 

Tarkistus  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) YLS-arvopaperistamiseksi 

nimettyjen arvopaperistamisten osalta se, 

täyttääkö arvopaperistaminen 7–10 

artiklassa tai 11–14 artiklassa säädetyt 

YLS-vaatimukset. Institutionaaliset 

sijoittajat voivat riittävässä määrin luottaa 

14 artiklan 1 kohdan mukaiseen YLS-

ilmoitukseen sekä alullepanijan, järjestäjän 

ja arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön ilmoittamiin tietoihin YLS-

vaatimusten täyttämisestä. 

(c) YLS-arvopaperistamiseksi 

nimettyjen arvopaperistamisten osalta se, 

täyttääkö arvopaperistaminen 7–

10 artiklassa tai 11–14 artiklassa säädetyt 

YLS-vaatimukset. Institutionaaliset 

sijoittajat voivat riittävässä määrin luottaa 

kolmannen osapuolen 

sertifiointilaitokseen ja 14 artiklan 

1 kohdan mukaiseen YLS-ilmoitukseen 

sekä alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön ilmoittamiin tietoihin YLS-

vaatimusten täyttämisestä. 

Or. en 
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Tarkistus  227 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvopaperistamisesta vastuun 

ottavilta institutionaalisilta sijoittajilta 

edellytetään, että ne ainakin: 

3. Luottoriskillisestä 

arvopaperistamisesta vastuun ottavilta 

institutionaalisilta sijoittajilta edellytetään, 

että ne ainakin: 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvopaperistamisesta vastuun 

ottavilta institutionaalisilta sijoittajilta 

edellytetään, että ne ainakin: 

3. Arvopaperistamispositiosta vastuun 

ottavilta institutionaalisilta sijoittajilta 

edellytetään, että ne ainakin: 

Or. en 

 

Tarkistus  229 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ottavat käyttöön kirjalliset 

menettelyt, jotka ovat oikeassa suhteessa 

arvopaperistamisposition riskiprofiiliin ja 

soveltuvat niiden kaupankäyntivarastoon ja 

mahdolliseen muuhun rahoitustoimintaan, 

jotta ne voivat jatkuvasti seurata 1 ja 2 

(a) ottavat käyttöön kirjalliset 

menettelyt, jotka ovat oikeassa suhteessa 

arvopaperistamisposition riskiprofiiliin ja 

soveltuvat niiden kaupankäyntivarastoon ja 

mahdolliseen muuhun rahoitustoimintaan, 

jotta ne voivat jatkuvasti seurata 1 ja 
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kohdan noudattamista ja 

arvopaperistamisposition ja sen perustana 

olevien vastuiden kehitystä ja 

suorituskykyä. Tarvittaessa kyseisiin 

kirjallisiin menettelyihin on sisällyttävä 

menettelyjä, joilla seurataan vastuun 

tyyppiä, niiden lainojen prosenttiosuutta, 

jotka ovat olleet erääntyneinä yli 30, 60 ja 

90 päivää, maksukyvyttömyysasteita, 

ennakkomaksuasteita, ulosmittauksessa 

olevia lainoja, takaisinperintäasteita, 

takaisinostoja, lainojen muuttamista, 

maksuvapaita kausia, vakuuksien tyyppejä 

ja hallintaa, arvopaperistamisen kohteena 

olleiden vastuiden luottopisteytyksen tai 

muiden luottokelpoisuusmittareiden 

mukaista frekvenssijakaumaa, 

toimialoittaista tai maantieteellistä 

hajaantuneisuutta sekä lainan ja vakuuden 

suhdetta koskevaa frekvenssijakaumaa 

soveltaen luokkarajoja, jotka helpottavat 

riittävää herkkyysanalyysiä. Jos 

arvopaperistetut vastuut itse ovat 

arvopaperistamisia, institutionaalisten 

sijoittajien on seurattava myös kyseisten 

arvopaperistamisten kohteena olevia 

vastuita; 

2 kohdan noudattamista ja 

arvopaperistamisposition ja sen perustana 

olevien vastuiden kehitystä ja 

suorituskykyä. Tarvittaessa kyseisiin 

kirjallisiin menettelyihin on sisällyttävä 

menettelyjä, joilla seurataan vastuun 

tyyppiä, niiden lainojen prosenttiosuutta, 

jotka ovat olleet erääntyneinä yli 30, 60 ja 

90 päivää, maksukyvyttömyysasteita, 

ennakkomaksuasteita, ulosmittauksessa 

olevia lainoja, takaisinperintäasteita, 

takaisinostoja, lainojen muuttamista, 

maksuvapaita kausia, vakuuksien tyyppejä 

ja hallintaa, arvopaperistamisen kohteena 

olleiden vastuiden luottopisteytyksen tai 

muiden luottokelpoisuusmittareiden 

mukaista frekvenssijakaumaa, 

toimialoittaista tai maantieteellistä 

hajaantuneisuutta sekä lainan ja vakuuden 

suhdetta koskevaa frekvenssijakaumaa 

soveltaen luokkarajoja, jotka helpottavat 

riittävää herkkyysanalyysiä.  

Or. en 

Perustelu 

Poistetaan uudelleenarvopaperistamista koskevan kiellon mukaisesti. 

 

Tarkistus  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) suorittavat säännöllisesti 

stressitestejä arvopaperistettuja vastuita 

tukevista kassavirroista ja vakuusarvoista; 

stressitestien on oltava oikeassa suhteessa 

(b) suorittavat säännöllisesti 

stressitestejä arvopaperistettuja vastuita 

tukevista kassavirroista ja vakuusarvoista; 

stressitestien on oltava oikeassa suhteessa 
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arvopaperistamisposition riskin 

luonteeseen, laajuuteen ja 

monitahoisuuteen; 

arvopaperistamisposition riskin 

luonteeseen, laajuuteen ja 

monitahoisuuteen; tätä vaatimusta ei 

kuitenkaan sovelleta, kun sijoittajat 

ottavat vastuun YLS-

arvopaperistamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) suorittavat säännöllisesti 

stressitestejä arvopaperistettuja vastuita 

tukevista kassavirroista ja vakuusarvoista; 

stressitestien on oltava oikeassa suhteessa 

arvopaperistamisposition riskin 

luonteeseen, laajuuteen ja 

monitahoisuuteen; 

(b) kun ne ottavat vastuun 

arvopaperistamisista, joita ei ole katsottu 

YLS-arvopaperistamiseksi, suorittavat 
säännöllisesti stressitestejä 

arvopaperistettuja vastuita tukevista 

kassavirroista ja vakuusarvoista; 

stressitestien on oltava oikeassa suhteessa 

arvopaperistamisposition riskin 

luonteeseen, laajuuteen ja 

monitahoisuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) kun on kyse täysin tuetuista 

ABCP-transaktioista, suorittavat 

säännöllisesti stressitestejä 

arvopaperistettujen vastuiden sijaan 

likviditeettisopimuksen tarjoajan 

luottokelpoisuudesta; 
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Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  233 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos institutionaalinen sijoittaja on 

antanut sijoituspalveluyritykselle tai 

säännellylle sijoitusrahaston hoitajalle 

valtuudet tehdä sijoitusten hoitoa 

koskevia päätöksiä, jotka voivat saattaa 

sen vastuuseen arvopaperistamisesta, 

institutionaalinen sijoittaja voi antaa 

näille sijoituspalveluyrityksille tai 

säännellyille sijoitusrahaston hoitajille 

tehtäväksi täyttää tämän artiklan nojalla 

niille kuuluvat velvoitteet näistä 

päätöksistä johtuvista arvopaperistetuista 

vastuista, tämän kuitenkaan rajoittamatta 

tämän artiklan 1–3 kohdan 

noudattamista. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että jos institutionaaliselle 

sijoittajalle on tämän kohdan mukaisesti 

annettu tehtäväksi täyttää toisen 

institutionaalisen sijoittajan velvoitteet 

eikä se täytä niitä, tämän asetuksen 17 ja 

18 artiklan mukaisesti määrättäviä 

seuraamuksia määrätään sijoituksia 
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hoitavalle institutionaaliselle sijoittajalle 

eikä arvopaperistamisesta vastuun 

ottavalle institutionaaliselle sijoittajalle. 

Or. en 

Perustelu 

Koska monet institutionaaliset sijoittajat delegoivat varojensa hoidon sijoitusrahaston 

hoitajalle joko erillisellä mandaatilla tai rahoitusjärjestelyllä, kyseisen sijoitusrahaston 

hoitajan olisi toimittava asianmukaisen huolellisesti ostaessaan institutionaalisen sijoittajan 

puolesta arvopaperistettuja omaisuuseriä. 

 

Tarkistus  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos institutionaalinen sijoittaja on 

antanut toiselle institutionaaliselle 

sijoittajalle valtuudet tehdä 

sijoitusposition hoitoa koskevia päätöksiä, 

jotka voivat saattaa sen vastuuseen 

arvopaperistamispositiosta, 

institutionaalinen sijoittaja voi antaa 

kyseisen sijoituspositiota hoitavan 

osapuolen tehtäväksi täyttää sille tämän 

artiklan nojalla kuuluvat velvoitteet 

kaikista kyseisistä päätöksistä johtuvista 

arvopaperistetuista vastuista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

institutionaaliselle sijoittajalle on tämän 

kohdan mukaisesti annettu tehtäväksi 

täyttää toisen institutionaalisen sijoittajan 

velvoitteet eikä se täytä niitä, tämän 

asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisesti 

määrättäviä seuraamuksia voidaan 

määrätä sijoituksia hoitavalle 

institutionaaliselle sijoittajalle eikä 

arvopaperistamisesta vastuun ottavalle 

institutionaaliselle sijoittajalle. 

Or. en 
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Tarkistus  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään 25 prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  236 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään 25 prosentin olennainen 
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nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään 20 prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 
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Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. it 

 

Tarkistus  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään 20 prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  239 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 
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4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään 20 prosentin tai teknisissä 

sääntelystandardeissa tämän artiklan 

6 kohdan mukaisesti määritetyn prosentin 

olennainen nettomääräinen taloudellinen 

osuus arvopaperistamisesta. Jos 

alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen 

luotonantaja eivät ole sopineet keskenään, 

mikä niistä säilyttää olennaisen 

nettomääräisen taloudellisen osuuden, 

alullepanijan on säilytettävä olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  240 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan, jos se on sijoittautunut 

unioniin ja osallistuu suoraan 

arvopaperistamiseen, on säilytettävä 

jatkuvasti vähintään viiden prosentin 

olennainen nettomääräinen taloudellinen 

osuus arvopaperistamisesta. Jos 
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säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen 

luotonantaja eivät ole sopineet keskenään, 

mikä niistä säilyttää olennaisen 

nettomääräisen taloudellisen osuuden, 

alullepanijan on säilytettävä olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. Jos 

kolmannen maan sijoittautunut yhteisö, 

joka on alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja, sitoutuu 

säilyttämään jatkuvasti vähintään viiden 

prosentin olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden 

arvopaperistamisesta tämän artiklan 

mukaisesti, se ei välttämättä ole EU:hun 

sijoittautunut yhteisö, kuten tämän 

vaatimuksen täyttämiseksi on säädetty 

ensimmäisessä alakohdassa. 

Or. en 

Perustelu 

Edellä 4 artiklassa asetettuja säilyttämisvaatimuksia sovelletaan asiaankuuluviin yhdistyksiin, 

jotka osallistuvat vain arvopaperistamiseen. Tämä on tarpeen selkeyttää, koska jokainen 

alullepanijan ja alkuperäisen luotonantajan määritelmä on riittävän laaja käsittämään 

yhteisöt, jotka osallistuvat varojen luomiseen, mutta jotka eivät mahdollisesti osallistu 

varojen rahoittamiseen arvopaperistamisen kautta, eikä niillä ole mitään tietämystä siitä. 

 

Tarkistus  241 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 



 

PE587.495v01-00 100/148 AM\1101631FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa 

käyttäen. Olennaista nettomääräistä 

taloudellista osuutta ei saa jakaa 

erityyppisten säilyttäjien kesken eikä siihen 

saa soveltaa minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Arvopaperistamisen alullepanijan, 

järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan 

on säilytettävä jatkuvasti vähintään viiden 

prosentin olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus arvopaperistamisesta. 

Nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa 

käyttäen. Jos alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja eivät ole 

sopineet keskenään, mikä niistä säilyttää 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden, alullepanijan on säilytettävä 

olennainen nettomääräinen taloudellinen 

osuus. Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennaista nettomääräistä 

taloudellista osuutta ei saa jakaa 

erityyppisten säilyttäjien kesken eikä siihen 

saa soveltaa minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

Perustelu 

Neuvoston sanamuoto on tässä selvempi. 

 

Tarkistus  242 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen 

luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti 

vähintään viiden prosentin olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

arvopaperistamisesta. Jos alullepanija, 

järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä 

säilyttää olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden, alullepanijan on 

säilytettävä olennainen nettomääräinen 

taloudellinen osuus. 

Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta 

mihinkään arvopaperistamiseen 

moninkertaisesti. Olennainen 

nettomääräinen taloudellinen osuus 

mitataan alussa, ja se määritellään taseen 

ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. 

Olennaista nettomääräistä taloudellista 

osuutta ei saa jakaa erityyppisten 

säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa 

minkäänlaista luottoriskin 

vähentämistekniikkaa tai suojausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  243 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Poiketen siitä, mitä edellisessä 

alakohdassa säädetään, riskin 

säilyttämisen prosenttiosuutta voidaan 

laskea 10 prosenttiin, jos perustana 

olevien vastuiden alullepanija on 

säilyttänyt kaikki nämä vastuut 

taseessaan kauemmin kuin puolet niiden 

alkuperäisestä maturiteetista. 

 Kun näiden vastuiden alullepanijan 

taseen vähimmäissäilyttämisaika (MRBS) 

on alle puolet niiden alkuperäisestä 

maturiteetista, riskin säilyttämistä 

koskeva vaatimus on oikeasuhteinen 

seuraavalla tavalla: 

 riskin säilyttämistä koskeva 

prosenttiosuus=25 % - 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksilla halutaan ennen kaikkea laittaa enemmän rahaa peliin ja kannustaa 

arvopaperistamaan luottoja, jotka ovat jo käyneet läpi alullepanijan tasetta koskevan testin. 

 

Tarkistus  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään viiden prosentin 

suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään 25 prosentin 

osuuden säilyttämiseksi katsotaan 

ainoastaan seuraavat: 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään viiden prosentin 

suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään 20 prosentin 

suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

Or. it 

 

Tarkistus  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään viiden prosentin 

suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään 20 prosentin 

suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetuksi vähintään viiden prosentin 
suuruisen olennaisen nettomääräisen 

taloudellisen osuuden säilyttämiseksi 

katsotaan ainoastaan seuraavat: 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaan 

määritetyn prosenttiosuuden suuruisen 

olennaisen nettomääräisen taloudellisen 

osuuden säilyttämiseksi katsotaan 

ainoastaan seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Kaikissa olennaisissa tapauksissa viisi prosenttia olisi korvattava ilmauksella ’’1 kohdan 

mukaan määritetyn prosenttiosuuden’’. 

 

Tarkistus  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

(a) vähintään 25 prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 
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nimellisarvosta; nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

(a) vähintään 20 prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

Or. it 

 

Tarkistus  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

(a) vähintään 20 prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  251 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

(a) vähintään 1 kohdan mukaan 

määritetyn prosenttiosuuden säilyttäminen 

kunkin myydyn tai sijoittajille siirretyn 

etuoikeusluokan nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta; 

(a) vähintään viiden prosentin 

säilyttäminen kunkin myydyn tai 

sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan 

nimellisarvosta, sillä se on ollut voimassa 

sen ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien 

vakavaraisuusasetuksessa II. 

Or. en 

Perustelu 

Viiden prosentin riskin säilyttäminen on varsin vakiintunut käytäntö EU:ssa, ja lisäyksellä 

voisi olla haitallinen vaikutus yritykseen elvyttää arvopaperistamismarkkinoita. 

 

Tarkistus  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään viisi prosenttia kunkin 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään 20 prosenttia kunkin 
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arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; 

Or. it 

 

Tarkistus  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään viisi prosenttia kunkin 

arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään 20 prosenttia kunkin 

arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; 

Or. en 

Tarkistus  255 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään viisi prosenttia kunkin 

arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; 

(b) uudistettavan arvopaperistamisen 

tai uudistettavien vastuiden 

arvopaperistamisen tapauksessa 

alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, 

että se on vähintään 1 kohdan mukaisesti 

määritetty prosenttiosuus kunkin 

arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 
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4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään 25 prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 100 

kappaletta; 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään 20 prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

Or. it 

 

Tarkistus  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään 20 prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

Or. en 

 

Tarkistus  259 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

(c) satunnaisvalinnalla valittujen 

vastuiden säilyttäminen niin, että ne 

vastaavat vähintään 1 kohdan mukaisesti 

määritettyä prosenttiosuutta 
arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta siinä tapauksessa, että 

tällaiset arvopaperistamattomat vastuut 

olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, 

että mahdollisesti arvopaperistettuja 

vastuita on alun perin vähintään 

100 kappaletta; 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan viittä 

prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että 

se vastaa kaikkiaan vähintään viittä 

prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan viittä 

prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan 

25 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään 25 prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

Or. en 
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Tarkistus  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan viittä 

prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan 

20 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  263 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei ole suuruudeltaan viittä 

prosenttia arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia 

arvopaperistettujen vastuiden 

(d) suuririskisimmän etuoikeusluokan 

säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos 

säilyttäminen ei vastaa 1 kohdan 

mukaisesti määritettyä prosenttiosuutta 
arvopaperistettujen vastuiden 

nimellismäärästä, muiden 

etuoikeusluokkien, joilla on sama tai 

huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille 

siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla 

ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin 

sijoittajille siirretyt tai myydyt 

etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se 

vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia 



 

AM\1101631FI.doc 111/148 PE587.495v01-00 

 FI 

nimellisarvosta; arvopaperistettujen vastuiden 

nimellisarvosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  264 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

viisi prosenttia jokaisesta 

arvopaperistetusta vastuusta 

arvopaperistamisessa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Poistetaan uudelleenarvopaperistamista koskevan kiellon mukaisesti. 

 

Tarkistus  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

viisi prosenttia jokaisesta 

arvopaperistetusta vastuusta 

arvopaperistamisessa. 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

25 prosenttia jokaisesta arvopaperistetusta 

vastuusta arvopaperistamisessa. 

Or. en 
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Tarkistus  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

viisi prosenttia jokaisesta 

arvopaperistetusta vastuusta 

arvopaperistamisessa. 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

20 prosenttia jokaisesta arvopaperistetusta 

vastuusta arvopaperistamisessa. 

Or. it 

 

Tarkistus  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

viisi prosenttia jokaisesta 

arvopaperistetusta vastuusta 

arvopaperistamisessa. 

(e) suuririskisimmän vastuun 

säilyttäminen niin, että se on vähintään 

20 prosenttia jokaisesta arvopaperistetusta 

vastuusta arvopaperistamisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) laitokset, joihin sovelletaan 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen 

osan II osaston 2 luvun mukaisesti 

korkeintaan 50 prosentin riskipainoa; 

Poistetaan. 
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Or. it 

 

Tarkistus  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) laitokset, joihin sovelletaan 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen 

osan II osaston 2 luvun mukaisesti 

korkeintaan 50 prosentin riskipainoa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 

selkeään, läpinäkyvään ja helposti 

saatavaan indeksiin perustuviin 

liiketoimiin, kun taustalla olevat 

referenssiomaisuuserät ovat vastaavat 

kuin ne, joista koostuu laajalti kaupan 

kohteena olevien erien indeksi, tai kun ne 

ovat muita vaihdantakelpoisia 

arvopapereita kuin 

arvopaperistamispositioita. 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 

selkeään, läpinäkyvään ja helposti 

saatavaan indeksiin perustuviin 

liiketoimiin, kun taustalla olevat 

referenssiomaisuuserät ovat vastaavat 

kuin ne, joista koostuu laajalti kaupan 

kohteena olevien erien indeksi, tai kun ne 

ovat muita vaihdantakelpoisia 

arvopapereita kuin 

arvopaperistamispositioita. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Euroopan pankkiviranomainen 

(EPV) laatii tiiviissä yhteistyössä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 

ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 

’EVLEV’, kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

yksityiskohtaisemmin 

riskinsäilyttämisvaatimus erityisesti 

seuraavilta osin: 

6. Euroopan keskuspankki (EKP) 

varmistaa ja tarkistaa, että Euroopan 

pankkiviranomainen (EPV) laatii tiiviissä 

yhteistyössä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 

ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 

’EVLEV’, kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

yksityiskohtaisemmin 

riskinsäilyttämisvaatimus erityisesti 

seuraavilta osin: 

Or. it 

 

Tarkistus  273 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

6. Euroopan pankkiviranomainen 

(EPV) laatii tiiviissä yhteistyössä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 

ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 

’EVLEV’, kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

yksityiskohtaisemmin 

riskinsäilyttämisvaatimus erityisesti 

seuraavilta osin: 

6. Euroopan pankkiviranomainen 

(EPV) laatii yhteistyössä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 

ja Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) kanssa 

luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joilla muutetaan 

riskin säilyttämisen tasoa, jos Euroopan 

järjestelmäriskikomitea (EJRK) ehdottaa 

poikkeamista tässä artiklassa säädetystä 

20 prosentin tasosta, ja määritetään 

yksityiskohtaisemmin 

riskinsäilyttämisvaatimus erityisesti 

seuraavilta osin: 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

säilyttämisen tason mittaaminen; 

(b) edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

säilyttämisen ja alullepanijan taseen 

vähimmäissäilyttämisajan (MRBS) tason 

mittaaminen; 

Or. en 

Perustelu 

Katso Verts/ALE-ryhmän tarkistus 4 artiklan 1 kohtaan. 

 

Tarkistus  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 
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4 artikla – 6 kohta – e alakohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 1. Riippumaton ja toimiluvan saanut 

johtaja johtaa arvopaperistamista varten 

perustettua erillisyhtiötä sijoittajien edun 

mukaisesti.  

 2. Erillisyhtiön johtajan toimilupaa 

koskeva hakemus on tehtävä 

toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 

tarkistaa, 

 (a) onko johtaja riippumaton 

järjestäjästä ja alullepanijasta ja 

kykeneekö organisaatio vähentämään 

tehokkaasti eturistiriitoja ja 

 (b) kykeneekö johtaja täyttämään 

3 kohdassa asetetut velvoitteet. 

 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 

johtajan tehtävänä on 

 (a) valvoa varojen hyväksyttävyyttä ja 

laatua arvopaperistamisen koko 

elinkaaren ajan; 

 (b) tarkastaa arvopaperistettuja 

vastuita koskevan otoksen 10 artiklan 

2 kohdan mukaisesti; 
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 (c) tarkastaa jatkuvasti omaisuuserien 

luomia kassavirtoja ja sijoitusten 

maksamisia; 

 (d) välttää eturistiriitoja tai hallitsee 

niitä ja ilmoittaa niistä sijoittajien edun 

mukaisesti; 

 (e) hallitsee riskejä, myös operatiivisia 

riskejä, ja 

 (f) varmistaa, kun on kyse YLS-

arvopaperistamisesta, että 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

luvun 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset. 

 4. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 

erillisyhtiön johtajan tehtävät. EAMV 

toimittaa kyseiset luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi komissiolle 

viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  277 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijoita, järjestäjiä sekä 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä koskevat 

läpinäkyvyysvaatimukset 

Alullepanijoita, järjestäjiä, 

arvopaperistamista varten perustettuja 

erillisyhtiöitä ja sijoittajia koskevat 

läpinäkyvyysvaatimukset 

Or. en 
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Tarkistus  278 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten 

viranomaisten saataville: 

1. Tietokanta luodaan YLS-

arvopaperistamisia koskevien tietojen 

tallennusta ja reaaliaikaista välittämistä 

varten ja jotta voidaan vähentää tietojen 

epäsymmetrioita riskien myyjien ja riskien 

ostajien välillä, parantaa yhdistettyä 

markkinoiden avoimuutta ja tukea 

markkinakurin aikaansaamista. Kyseinen 

tietokanta tunnetaan Euroopan 

arvopaperistamistietokantana (ESDR). 

ESDR täyttää tehtävänsä itsenäisenä, 

neutraalina ja voittoa 

tavoittelemattomana yksikkönä. Komissio 

perustaa ESDR:n yhtä aikaa tämän 

asetuksen soveltamisajankohdan kanssa 

ja kuultuaan YLS-alullepanija-, YLS-

sijoittaja- ja YLS-valvojayhteisöjä 

("ESDR:n rakenneosat") ESDR:n 

oikeudellinen rakenne ja hallinto on 

rakenteeltaan maailmanlaajuisen 

oikeushenkilötunnusjärjestelmän 

kaltainen. ESDR-julkaisut otetaan 

käyttöön niin pian kuin se on tämän 

jälkeen käytännössä mahdollista. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

välitettävä kaikki lakisääteisesti vaaditut 
tiedot arvopaperistamispositioiden 

haltijoille sekä tämän asetuksen 

15 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille 

viranomaisille käyttämällä EAMV:n 

perustamia viestintäkanavia. Tätä 

velvoitetta on noudatettava, kunnes 

kaikille sijoittajille on maksettu takaisin ja 

siihen sisältyy: 

Or. en 
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Tarkistus  279 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten 

viranomaisten saataville: 

1. Alullepanijan, järjestäjän tai 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

varmistettava, että  

 (a) kun on kyse julkisesta 

arvopaperistamisesta, vähintään 

1 a kohdassa tarkoitetut tiedot saatetaan 

julkisesti saataville; 

 (b) kun on kyse yksityisestä 

arvopaperistamisesta, vähintään 

1 a kohdassa tarkoitetut tiedot saatetaan 

sijoittajien saataville ja pyynnöstä tämän 

asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen 

toimivaltaisten viranomaisten saataville. 

Or. en 

Perustelu 

Yksityisessä arvopaperistamisessa ei tarvita sijoittajille tiedottamista koskevia samantasoisia 

yksityiskohtaisia vaatimuksia kuin julkisessa arvopaperistamisessa. Yksityisen transaktion 

luonteeseen kuuluu, että liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat sopivat tiedottamisesta keskenään. 

Yksityiskohtaiset määräykset eivät kannusta markkinoille osallistujia yksityisiin 

transaktioihin. 

 

Tarkistus  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

saataville: 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

saataville: 

 ABCP-arvopaperistamisten osalta 

a kohdassa, c alakohdan ii alakohdassa ja 

e alakohdan i alakohdassa kuvatut tiedot 

on asetettava saataville yhteen kootussa 

muodossa arvopaperistamispositioiden 

haltijoille. 

 2 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun täysin 

tuetun ABCP-ohjelman tapauksessa 

sijoittajille ei anneta mitään 

transaktioasiakirjoja. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

saataville: 

1. Alullepanijan ja 

arvopaperistamisen järjestäjän on 

2 kohdan mukaisesti asetettava vähintään 

seuraavat tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

sekä tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

saataville. 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 

 

Tarkistus  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) arvopaperistamisen perustana 

olevia vastuita koskevat tiedot 

neljännesvuosittain tai, kun kyseessä on 

ABCP-ohjelma, tiedot perustana olevista 

saamisista tai lainasaamisista 

kuukausittain; 

(a) arvopaperistamisen perustana 

olevia vastuita koskevat tiedot 

neljännesvuosittain; 

Or. it 

 

Tarkistus  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) arvopaperistamisen perustana 

olevia vastuita koskevat tiedot 

neljännesvuosittain tai, kun kyseessä on 

ABCP-ohjelma, tiedot perustana olevista 

saamisista tai lainasaamisista 

kuukausittain; 

(a) arvopaperistamisen perustana 

olevia vastuita koskevat tiedot 

neljännesvuosittain tai, kun kyseessä on 

ABCP-ohjelma, yhteenvetotiedot perustana 

olevista saamisista tai lainasaamisista 

kuukausittain. 

 Yhteenvetotiedot perustana olevista 

saamisista tai lainasaamisista ovat yleistä 

tietoa ohjelmatasolla, kun on kyse ABCP-

ohjelmaan siirrettyjen vastuiden luokasta 

ja kuhunkin vastuuluokkaan liittyvistä 

muista tiedoista. Kyseessä eivät ole 

yksittäisiin vastuisiin liittyvät tiedot. 

 Alullepanija, järjestäjä tai erillisyhtiö voi 

antaa halutessaan tässä artiklassa 

vaadittua enemmän tietoja, myös kun 

kyseessä on ABCP-ohjelma. 

Or. en 

 

Tarkistus  284 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti 

asetettava vähintään 1 kohdan a–

h alakohdassa tarkoitetut tiedot EAMV:n 

saataville. Niiden on myös toimitettava 

kaikki muut KIRB-arvon laskemiseen 

tarvittavat tiedot kaikentyyppisiä sijoittajia 

varten. Nämä tiedot on toimitettava 

samanaikaisesti 

arvopaperistamispositioiden haltijoille ja 

tämän asetuksen 15 artiklassa 

tarkoitetuille toimivaltaisille 

viranomaisille. 
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 EAMV:n on julkaistava 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetut 

arvopaperistettuja lainoja koskevat tiedot 

anonymisoituina tarkoitukseen osoitetulla 

verkkosivulla, jossa otetaan huomioon 

yksityisten ja julkisten liiketoimien erot, 

tietosuojasäännöt sekä oikeutetut 

yksityisyyttä ja liikesalaisuutta koskevat 

huolenaiheet. Kyseinen verkkosivu 

tunnetaan Euroopan 

arvopaperistamistietokantana. EAMV 

perii Euroopan 

arvopaperistamistietokannan käyttöön 

ottamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat 

kustannukset alullepanijalta, järjestäjältä 

ja arvopaperistamista varten perustetulta 

erillisyhtiöltä. 

 EAMV voi siirtää kyseisen velvoitteen 

kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että 

kyseinen kolmas osapuoli noudattaa 

asiassa sovellettavia tietojen omistajuutta 

ja saatavuutta sekä julkisia 

hankintasääntöjä koskevia takeita. 

 Euroopan arvopaperistamistietokannassa 

julkaistaan kausittain toimialan tasolla 

yhdistettyjä tietoja markkinoille 

osallistumisen tasoista, tietoja 

rahoituslaitosten välisistä riskinsiirroista, 

mukaan lukien rajatylittävät riskinsiirrot, 

sekä muista seikoista, joiden voidaan 

katsoa aiheuttavan järjestelmäriskejä. 

 Euroopan arvopaperistamistietokanta 

perustetaan viimeistään ... [vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

soveltamisajankohdasta] yhteistyössä 

15 artiklan mukaisesti nimettyjen 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja 

sen jälkeen, kun toimialan edustajia on 

kuultu. 

 Tämän kohdan soveltamiseksi 

tapahtuvassa henkilötietojen vaihdossa tai 

siirtämisessä on noudatettava 

henkilötietojen siirtämistä koskevia 

sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat 

määritettyinä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2016/679 

(tietosuoja-asetus). 
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Or. en 

 

Tarkistus  285 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Alullepanijan, järjestäjän ja 

erillisyhtiön on tämän artiklan 2 kohdan 

mukaisesti välitettävä 1 kohdan a–

h alakohdassa kuvatut tiedot 

arvopaperistamispositioiden haltijoille ja 

15 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille 

viranomaisille käyttämällä ESDR:n tätä 

tarkoitusta varten tarjoamaa 

viestintäpalvelua. 

 ESDR:n on käytettävä 

viestintäjärjestelmänsä kautta saatua 

tietovirtaa tietojen keräämiseen ja 

markkinoille osallistumisen tasoa 

koskevan yhdistetyn alakohtaisen tiedon, 

rahoituslaitosten välisiä riskien siirtoja 

koskevien tietojen sekä kaikkien muiden 

kyseisessä artiklassa tarkoitettujen 

ESDR:n hallintoelimen ESDR:n 

tarkoituksen saavuttamisen kannalta 

tärkeinä pitämien tietojen säännölliseen 

julkaisemiseen. ESDR:n on myös 

mahdollistettava valvottu pääsy 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja 

arvopaperistettuja lainoja koskeviin 

tietoihin. ESDR:n on tehtävä niin 

käyttämällä etukäteen sovittuja 

julkaisuformaatteja ja -menettelyitä 

ottaakseen huomioon yksityisten ja 

julkisten liiketoimien erot, 

tietosuojasäännöt sekä oikeutetut 

yksityisyyttä ja liikesalaisuutta koskevat 

huolenaiheet. ESDR perii Euroopan 

arvopaperistamistietokannan käyttöön 

ottamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat 

kustannukset voittoa tavoittelematta 

alullepanijalta, järjestäjältä ja 

arvopaperistamista varten perustetulta 
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erillisyhtiöltä. ESDR:n on noudatettava 

asiassa sovellettavia tietojen omistajuutta 

ja saatavuutta sekä julkisia 

hankintasääntöjä koskevia takeita. 

 ESDR:n hallinnossa on seurattava 

maailmanlaajuisten 

oikeushenkilötunnusten järjestelmästä 

vastaavan säätiön (GLEIF) luoman 

hallintorakenteen mallia. 

 ESDR perustetaan yhtä aikaa tämän 

asetuksen soveltamisajankohdan ja 

yhteistyössä 15 artiklan mukaisesti 

nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa. . 

 Tämän kohdan soveltamiseksi 

tapahtuvassa henkilötietojen vaihdossa tai 

siirtämisessä on noudatettava 

henkilötietojen siirtämistä koskevia 

sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat 

määritettyinä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 

(tietosuoja-asetus)1a. 

Or. en 

 

Tarkistus  286 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – vi a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 vi a) tiedot luottoluokan 

pisteytysmenettelystä 

arvopaperistamisessa kohde-etuutena 

olevien varojen suhteen ja siitä, käyttääkö 

alullepanija, jos se on luottolaitos, 

standardoituja IRB- tai AIRB-

lähestymistapoja 

luottopääomavaatimusten ja alullepanijan 

ottamien järjestämättömien lainojen 

kehityksen arvioimiseen; 
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Or. en 

 

Tarkistus  287 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) tiedot vastuiden piirteistä, 

kassavirroista sekä erillisiä takauksia ja 

maksuvalmiustukea koskevista 

ominaisuuksista; 

ii) tiedot vastuiden piirteistä, 

kassavirroista, maksutappioista sekä 

erillisiä takauksia ja maksuvalmiustukea 

koskevista ominaisuuksista; 

Or. en 

 

Tarkistus  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) neljännesvuosittaiset 

sijoittajaraportit tai, kun kyseessä on 

ABCP-ohjelma, kuukausittaiset 

sijoittajaraportit, joihin sisältyvät: 

(e) neljännesvuosittaiset 

sijoittajaraportit, joihin sisältyvät: 

Or. it 

 

Tarkistus  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) kaikki olennaisen tärkeät tiedot 

arvopaperistettujen vastuiden 

i) kaikki olennaisen tärkeät tiedot 

arvopaperistettujen vastuiden 
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luottoluokituksista ja kehityksestä; luottoluokituksista ja kehityksestä; Kun on 

kyse ABCP-ohjelmasta, nämä tiedot 

voivat olla vastuukategorioihin 

perustuvaa yleistä tietoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) tiedot kassavirroista, jotka johtuvat 

kohteena olevista vastuista sekä 

arvopaperistamisen veloista ABCP-

ohjelmia lukuun ottamatta, ja 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; 

ii) tiedot kassavirroista, jotka johtuvat 

kohteena olevista vastuista sekä 

arvopaperistamisen veloista, ja 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; 

Or. it 

 

Tarkistus  291 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) tiedot 4 artiklan mukaisesti 

säilytetystä riskistä sekä 3 kohdan nojalla 

vaaditut tiedot; 

iii) tiedot säilytetystä riskistä, mukaan 

lukien, kuka säilyttää riskin ja kuinka se 

säilytetään 

 – 4 artiklan nojalla, kun kyse on 

arvopaperistamisesta, joka on tehty tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä tai sen 

jälkeen, tai arvopaperistamisesta, johon 

sovelletaan tätä asetusta 28 artiklan 

4 a kohdan mukaisesti, tai 
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 – 28 artiklan 4 b kohdan nojalla 

sovellettavista vaatimuksista, jos 

arvopaperistaminen on tehty ennen tämän 

asetuksen voimaantulopäivää. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on riskin säilyttämistä koskevissa siirtymäsäännöksissä suojan tarjoamista koskevan 

yleisen pyrkimyksen mukaista.  

 

Tarkistus  292 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) tiedot arvopaperistamiseen 

sijoittajista, mukaan lukien näiden 

sijoittautumismaasta, toimialasta ja 

todellisista omistajista ja edunsaajista, 

sijoituksen määrästä ja siitä, mitä 

arvopaperistamisen etuoikeusluokkaa 

sijoitus koskee; 

Or. en 

 

Tarkistus  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä a ja e alakohdassa kuvatut tiedot on 

asetettava saataville samana ajankohtana 

vuosineljänneksittäin, viimeistään yksi 

kuukausi koronmaksupäivän jälkeen. 

ABCP-arvopaperistamisten osalta a ja e 

Edellä a ja e alakohdassa kuvatut tiedot on 

asetettava saataville samana ajankohtana 

vuosineljänneksittäin, viimeistään yksi 

kuukausi koronmaksupäivän jälkeen. 
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alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava 

saataville samana ajankohtana 

kuukausittain, viimeistään yksi kuukausi 

koronmaksupäivän jälkeen. 

Or. it 

 

Tarkistus  294 

Michael Theurer 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä f ja g alakohdassa kuvatut tiedot on 

asetettava saataville viipymättä. 

Edellä f ja g alakohdassa kuvatut tiedot on 

asetettava saataville viipymättä. 

 Alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 

on tätä kohtaa noudattaessaan 

noudatettava tietojen 

luottamuksellisuuden suojaa ja 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa 

kansallista ja unionin lainsäädäntöä, jotta 

vältetään mahdollisia kyseisen 

lainsäädännön rikkomuksia, sekä 

asiakasta, alkuperäistä luotonantajaa tai 

velallista koskevien tietojen 

salassapitovelvollisuutta, ellei kyseisiä 

luottamuksellisia tietoja ole anonymisoitu 

tai yhdistetty. Alullepanija, välittäjä ja 

erillisyhtiö voivat erityisesti b alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen osalta toimittaa 

asianomaisten asiakirjojen tiivistelmän. 

Or. en 

Perustelu 

On täsmennettävä, että pankkien on noudatettava tietolähteiden ja henkilötietojen 

luottamuksellisuuden suojaa koskevaa kansallista ja unionin lainsäädäntöä. Lisäksi 

asiakasta, alkuperäistä luotonantajaa tai velallista koskevia luottamuksellisia tietoja saa 

antaa ainoastaan anonymisoidussa tai yhdistetyssä muodossa. 
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Tarkistus  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta – 4 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Alullepanijan ja järjestäjän olisi tämän 

artiklan säännöksiä noudattaessaan 

noudatettava mahdollisimman tarkasti 

tietojen luottamuksellisuuden suojaa ja 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa 

kansallista ja unionin lainsäädäntöä. 

Or. en 

Perustelu 

On syytä täsmentää, että alullepanijan ja järjestäjän ei saisi sivuuttaa asianomaista 

tietosuojalainsäädäntöä tässä asetuksessa tarkoitettujen avoimuuden vaatimuksien 

täyttämisessä. 

 

Tarkistus  296 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Julkisten arvopaperistamisten 

yhteydessä on julkistettava seuraavat 

tiedot: 

 (a) arvopaperistamisen perustana 

olevia vastuita koskevat tiedot 

neljännesvuosittain; 

 (b) soveltuvin osin seuraavat 

asiakirjat, mukaan lukien 

yksityiskohtainen kuvaus 

arvopaperistamisen maksujen 

etuoikeusjärjestyksestä: 

 i) lopullinen tarjousasiakirja tai esite 

sekä transaktion päätösasiakirjat lukuun 
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ottamatta oikeudellisia lausuntoja; 

 ii) perinteisen arvopaperistamisen 

osalta omaisuuden myyntisopimus, 

luovutus-, uudistamis- tai siirtosopimus 

sekä mahdolliset asiaan liittyvät 

luottamuksenilmaisut; 

 iii) johdannais- ja takuusopimukset ja 

kaikki asiankuuluvat vakuusjärjestelyjä 

koskevat asiakirjat, kun 

arvopaperistettavat vastuut säilyvät 

alullepanijan vastuina; 

 iv) transaktioiden hallinnointi- ja 

varahallinnointisopimukset, hallinnolliset 

ja kassanhallintasopimukset; 

 v) perustamiskirjat, vakuuskirjat, 

edustussopimukset, tilipankkisopimukset, 

taatut investointisopimukset, 

yhtiösopimusten ehdot tai master trust -

järjestelyjen puitesopimukset tai master 

trust -järjestelyjen määritelmiä koskevat 

sopimukset tai oikeudelliselta 

merkitykseltään vastaavat oikeudelliset 

asiakirjat; 

 vi) kaikki asiaan liittyvät 

lainanantajien väliset sopimukset, 

johdannaisia koskevat asiakirja-aineistot, 

pääomalainasopimukset, startup-

lainasopimukset ja 

likviditeettisopimukset; 

 vii) mahdolliset muut transaktion 

ymmärtämiseksi olennaiset tausta-

aineistot; 

 (c) siinä tapauksessa, että esitettä ei 

ole laadittu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/71/EY 

mukaisesti, tiivistelmä transaktiosta tai 

yleiskatsaus arvopaperistamisen 

keskeisistä ominaisuuksista, mukaan 

lukien tarvittaessa 

 i) tiedot sopimuksen rakenteesta; 

 ii) tiedot vastuiden piirteistä, 

kassavirroista sekä erillisiä takauksia ja 

maksuvalmiustukea koskevista 

ominaisuuksista; 
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 iii) tiedot arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden äänioikeuksista ja suhteista 

muihin vakuusvelkojiin; 

 iv) luettelo kaikista sellaisista 

laukaisevista tekijöistä ja tapahtumista, 

jotka on mainittu b alakohdan mukaisesti 

toimitetuissa asiakirjoissa ja jotka voivat 

vaikuttaa olennaisesti 

arvopaperistamisvälineen suorituskykyyn; 

 v) rakennekaaviot, joihin sisältyy 

yleiskatsaus transaktiosta, kassavirroista 

ja omistusrakenteesta; 

 (d) jos kyseessä on YLS-

arvopaperistaminen, tämän asetuksen 

14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu YLS-

ilmoitus; 

 (e) neljännesvuosittaiset 

sijoittajaraportit, joihin sisältyvät: 

 i) kaikki olennaisen tärkeät tiedot 

arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokituksista ja kehityksestä; 

 ii) tiedot kassavirroista, jotka johtuvat 

kohteena olevista vastuista sekä 

arvopaperistamisen vastuista, ja 

laukaisevista tapahtumista, jotka 

edellyttävät muutoksia maksujen 

etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten 

vaihtamista; 

 iii) tiedot 4 artiklan mukaisesti 

säilytetystä riskistä sekä 3 kohdan nojalla 

vaaditut tiedot; 

 (f) soveltuvin osin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 596/2014 17 artiklan nojalla 

ilmoitettavat tiedot sisäpiirikaupoista ja 

markkinoiden manipuloinnista; 

 (g) jos f alakohtaa ei sovelleta, kaikki 

merkittävät tapahtumat, kuten 

 i) edellä olevan b alakohdan 

mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa 

vahvistettujen velvoitteiden olennainen 

rikkominen, mukaan lukien rikkomiseen 

liittyvät korjaavat toimet, vapautukset tai 

myöhemmin annetut suostumukset; 
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 ii) muutos rakenteellisissa tekijöissä, 

jotka voivat olennaisesti vaikuttaa 

arvopaperistamisen suorituskykyyn; 

 iii) merkittävä muutos 

arvopaperistamisen tai sen kohteena 

olevien vastuiden riskiominaisuuksissa; 

 iv) se, että YLS-arvopaperistamisen 

yhteydessä YLS-vaatimukset eivät enää 

täyty, tai toimivaltaiset viranomaiset ovat 

toteuttaneet korjaavia tai hallinnollisia 

toimia; 

 v) mikä tahansa olennainen muutos 

transaktioasiakirjoissa. 

 [1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä 

marraskuuta 2003, arvopapereiden 

yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin 

kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 

2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 

31.12.2003, s. 64). 

 [2] Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 

päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden 

väärinkäytöstä (markkinoiden 

väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2003/6/EY ja komission direktiivien 

2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY 

kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 

1). 

Or. en 

 

Tarkistus  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Arvopaperistamisen alullepanijan, 

järjestäjän ja erillisyhtiön on 

noudatettava tätä säännöstä ainoastaan 
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sellaisissa tietojen ja henkilötietojen 

käsittelyn luottamuksellisuuden suojaa 

sekä pankkisalaisuuden periaatteita 

koskevan kansallisen ja unionin 

lainsäädännön rajoissa, että vältetään 

mahdollisia kyseisen lainsäädännön sekä 

asiakasta, alkuperäistä luotonantajaa tai 

velallista koskevien tietojen 

salassapitovelvollisuuden rikkomisia, ellei 

kyseisiä luottamuksellisia tietoja ole 

anonymisoitu tai yhdistetty. Alullepanija, 

välittäjä ja erillisyhtiö voivat erityisesti 

b alakohdassa tarkoitettujen tietojen 

osalta toimittaa asianomaisten 

asiakirjojen tiivistelmän. Jäljempänä 

15 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 

viranomaiset voivat pyytää toimittamaan 

heille kyseisiä luottamuksellisia tietoja 

tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä 

suorittamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  298 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan 

2. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan 
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yhteisö, joka täyttää 1 kohdan mukaiset 

tiedonantovaatimukset. Alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on varmistettava, 

että tiedot ovat arvopaperistamisposition 

haltijan ja toimivaltaisten viranomaisten 

saatavilla maksutta, ajallaan ja selvästi. 

Yhteisön, joka on nimetty täyttämään 1 

kohdassa säädetyt vaatimukset, on 

asetettava tiedot saataville 

verkkosivustolla, 

yhteisö, joka täyttää 1 ja 1 a kohdan 

mukaiset tiedonantovaatimukset. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on varmistettava, että tiedot 

toimitetaan ESDR:lle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselle maksutta, ajallaan ja 

selvästi. 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan 

yhteisö, joka täyttää 1 kohdan mukaiset 

tiedonantovaatimukset. Alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on varmistettava, 

että tiedot ovat arvopaperistamisposition 

haltijan ja toimivaltaisten viranomaisten 

saatavilla maksutta, ajallaan ja selvästi. 

Yhteisön, joka on nimetty täyttämään 1 

kohdassa säädetyt vaatimukset, on 

asetettava tiedot saataville 

verkkosivustolla, 

2. Arvopaperistamisen alullepanijan 

ja järjestäjän on nimettävä keskuudestaan 

yhteisö, joka täyttää 1 kohdan mukaiset 

tiedonantovaatimukset. Alullepanijan ja 

järjestäjän on varmistettava, että tiedot 

ovat arvopaperistamisposition haltijan ja 

toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 

maksutta, ajallaan ja selvästi. Yhteisön, 

joka on nimetty täyttämään 1 kohdassa 

säädetyt vaatimukset, on asetettava tiedot 

saataville verkkosivustolla, 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 
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Tarkistus  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä 

EPV:n, ja EVLEV:n kanssa luonnokset 

teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään 

3. Euroopan keskuspankin (EKP) on 

varmistettava ja tarkastettava, että EAMV 

laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja 

EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 

Or. it 

Tarkistus  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tiedot, jotka alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön olisi toimitettava 

täyttääkseen 1 kohdan a ja d alakohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla; 

(a) tiedot, jotka alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on toimitettava 

täyttääkseen 1 kohdan a ja e alakohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla 

ottaen huomioon tietojen hyödyllisyys 

arvopaperistamisposition haltijan 

kannalta, onko arvopaperistamispositio 

lyhytaikainen ja, silloin kun on kyse 

ABCP-transaktiosta, onko se järjestäjän 

täysin tukema; 

Or. en 

Perustelu 

EAMV, EPV ja EVLEV ottavat teknisiä sääntelystandardeja laatiessaan huomioon tietojen 

hyödyllisyyden arvopaperistamisposition haltijan kannalta ja, kun on kyse ABCP-

transaktiosta, onko se järjestäjän täysin tukema. 
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Tarkistus  302 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tiedot, jotka alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön olisi toimitettava 

täyttääkseen 1 kohdan a ja d alakohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla; 

(a) tiedot, jotka alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön olisi toimitettava 

täyttääkseen 1 kohdan a ja d alakohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tiedot, jotka alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön olisi toimitettava 

täyttääkseen 1 kohdan a ja d alakohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla; 

(a) tiedot, jotka alullepanijan ja 

järjestäjän olisi toimitettava täyttääkseen 

1 kohdan a ja d alakohdan mukaiset 

velvoitteensa, sekä tietojen toimitusmuoto 

vakiolomakkeiden avulla; 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 
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Tarkistus  304 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) vaatimukset, jotka 2 kohdassa 

tarkoitetun verkkosivuston, jolla tiedot 

asetetaan arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden saataville, on täytettävä 

erityisesti seuraavien seikkojen osalta: 

(b) viestintäpalveluita, tietojen 

suoratallennusta ja julkaisua koskevat 

vähimmäisvaatimukset, jotka ESDR:n on 

täytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
arvopaperistamispositioiden haltijoiden 

tukemiseksi, erityisesti kun on kyse 

tietojen saannin ja tiedonkulun 

helpottamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien on 

sovellettava arvopaperistettaviin vastuisiin 

samoja perusteltuja ja hyvin määriteltyjä 

luotonmyöntämiskriteereitä kuin 

arvopaperistamattomiin vastuisiin. Tätä 

varten on sovellettava samoja selkeästi 

määriteltyjä prosesseja niin luottojen 

myöntämisessä kuin tapauksen mukaan 

luottojen muuttamisessa ja 

uudistamisessa sekä 

uudelleenrahoituksessa. 

Arvopaperistettavat vastuut on pantava 

alulle direktiivin 2013/36/EU 

79 artiklassa tarkoitettujen vakuuttavasti 

perusteltujen ja huolellisesti arvioitujen 

luotonmyöntämiskriteereiden mukaisesti. 

Kolmannen virkkeen vaatimus voidaan 

täyttää sisäisellä luokitus- tai 
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pisteytysmenettelyllä, jota alullepanija 

käyttää luoton myöntämistä koskevan 

säännöllisesti validoitavan menettelyn 

tueksi. 

Or. en 

Perustelu 

Yleisen käytännön mukaan alullepanijat käyttävät sisäisiä luokitus- ja pisteytysmenettelyitä 

asiakkaiden luottokelpoisuuden tai vähittäisliiketoiminnan sopimusten luottoluokan 

arviointiin. Vastuiden arvopaperistamista koskevia vakuuttavasti perusteltuja ja huolellisesti 

arvioituja luotonmyöntämiskriteereitä vaaditaan jo CRR-D:n 243 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa. Jos näitä kriteereitä pidetään pätevinä kaikkiin arvopaperistamisiin niiden 

YLS-asemasta riippumatta, 5 a artiklaa olisi mukautettava CRR-D:n mukaisesti Tämä myös 

poistaisi tulkintavaikeuksia ja vähentäisi oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  306 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Kolmansien maiden vastaavuus 

 Tämän asetuksen soveltamiseksi 

kolmanteen maahan sijoittautuneen 

alullepanijan tai alkuperäisen 

lainanantajan katsotaan noudattavan 

niille tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa 

asetettua velvoitetta, jos nämä noudattavat 

kyseisen kolmannen maan 

arvopaperistamista koskevaa 

lainsäädäntöä. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta sijoittajien on mahdollista jatkaa EU:n arvopaperistettujen instrumenttien hankkimista, 

olisi asetettava yleinen velvoite arvopaperistamista koskevien tietojen antamisesta, ilman 

vaatimusta EU:n määräämän formaatin käytöstä. Institutionaalisen sijoittajan olisi 
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arvioitava EU:n ulkopuolisia arvopaperistamisia, ja tämän olisi pyrittävä vastaavaan 

tulokseen, kun on kyse sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisiin arvopaperistettuihin instrumentteihin 

liittyvistä sijoittajasuojaa koskevista normeista.  

 

Tarkistus  307 

Burkhard Balz 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Luotonmyöntämiskriteerit 

 1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

alkuperäisten luotonantajien on 

sovellettava arvopaperistettaviin vastuisiin 

samoja perusteltuja ja hyvin määriteltyjä 

luotonmyöntämiskriteereitä kuin 

arvopaperistamattomiin vastuisiin. Tätä 

varten on sovellettava samoja selkeästi 

määriteltyjä prosesseja niin luottojen 

myöntämisessä kuin tapauksen mukaan 

luottojen muuttamisessa ja 

uudistamisessa sekä 

uudelleenrahoituksessa. Alullepanijoilla, 

järjestäjillä ja alkuperäisillä 

luotonantajilla on oltava käytössään 

kyseisten kriteerien ja prosessien 

soveltamiseksi tehokkaita järjestelmiä sen 

varmistamiseksi, että luottoa 

myönnettäessä velallisen luottokelpoisuus 

arvioidaan perusteellisesti ottaen 

asianmukaisesti huomioon tekijät, joiden 

perusteella tarkistetaan velallisen 

mahdollisuudet täyttää luottosopimuksen 

mukaiset velvoitteensa. 

 2. Jos alullepanija ostaa kolmannen 

osapuolet vastuut omaan lukuunsa ja sen 

jälkeen arvopaperistaa ne, kyseisen 

alullepanijan on tarkistettava, että 

yhteisö, joka osallistui suoraan tai 

välillisesti alkuperäiseen sopimukseen, 

jonka perusteella arvopaperistettavat 

velvoitteet tai mahdolliset velvoitteet 

syntyivät, täyttää 1 kohdan mukaiset 
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vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b artikla 

 Luotonmyöntämiskriteerit 

 1. Alullepanijoiden ja alkuperäisten 

luotonantajien on sovellettava 

arvopaperistettaviin vastuisiin samoja 

perusteltuja ja hyvin määriteltyjä 

luotonmyöntämiskriteereitä kuin 

arvopaperistamattomiin vastuisiin. Tätä 

varten on sovellettava samoja selkeästi 

määriteltyjä prosesseja niin luottojen 

myöntämisessä kuin tapauksen mukaan 

luottojen muuttamisessa ja 

uudistamisessa sekä 

uudelleenrahoituksessa. Alullepanijoilla 

ja alkuperäisillä luotonantajilla on oltava 

käytössään kyseisten kriteerien ja 

prosessien soveltamiseksi tehokkaita 

järjestelmiä sen varmistamiseksi, että 

luottoa myönnettäessä velallisen 

luottokelpoisuus arvioidaan 

perusteellisesti ottaen asianmukaisesti 

huomioon tekijät, joiden perusteella 

tarkistetaan velallisen mahdollisuudet 

täyttää luottosopimuksen mukaiset 

velvoitteensa. 

 2. Jos alullepanija ostaa kolmannen 

osapuolet vastuut omaan lukuunsa ja sen 

jälkeen arvopaperistaa ne, kyseisen 

alullepanijan on tarkistettava, että 

yhteisö, joka osallistui suoraan tai 

välillisesti alkuperäiseen sopimukseen, 

jonka perusteella arvopaperistettavat 

velvoitteet tai mahdolliset velvoitteet 
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syntyivät, täyttää 1 kohdan mukaiset 

vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

Parannetaan yleisesti arvopaperistamisten laatua ja valvontaa. 

 

Tarkistus  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Uudelleenarvopaperistamisen kieltäminen 

 Arvopaperistamisessa käytettyihin 

arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä arvopaperistamisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 14 

artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen 

1. Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 14 

artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen 
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EAMV:lle. EAMV:lle ja kun erillisyhtiön 

omaisuudenhoitaja 

 (a) on EU:n jäsenvaltioon 

sijoittautunut oikeushenkilö, 

 (b) on riippumaton järjestäjästä ja 

alullepanijasta tai on perustanut 

organisaation ja menettelyt, joilla 

ehkäistään eturistiriitoja sekä 

epäasiallinen vaikutus järjestäjään ja 

alullepanijaan; 

 (c) on saanut toimiluvan 

toimivaltaiselta viranomaiselta, joka 

arvioi, onko omaisuudenhoitaja pätevä 

erityisesti resurssiensa ja 

asiantuntemuksensa puolesta täyttämään 

2 kohdassa asetetut velvoitteet, ja 

 (d) vastaa erillisyhtiön johtamisesta ja 

toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut 

valvontatoimet. 

 2. Erillisyhtiön omaisuudenhoitaja 

toteuttaa seuraavia tarkistustehtäviä 

sijoittajien puolesta: 

 (a) suorittaa ennen arvoperistamisesta 

johtuvien arvopapereiden 

liikkeeseenlaskua riippumattomasti 

arvopaperistettavista vastuista poimittua 

otosta koskevan tarkastuksen, jossa muun 

muassa tarkastetaan, että 

arvopaperistettavista vastuista ilmoitetut 

tiedot pitävät 95 prosentin 

todennäköisyydellä paikkansa; 

 (b) valvoo varojen hyväksyttävyyttä 

sijoitusinstrumentin strukturoinnin 

aikana ja jatkuvasti; 

 (c) seuraa arvopaperistettujen 

vastuiden luottoluokkaa ja arvoa ja 

suosittaa tarvittaessa sen laskemista 

ennalta määritettyyn kynnysarvoon tai 

sen alapuolelle; 

 (d) tarkastaa jatkuvasti omaisuuserien 

luomia kassavirtoja ja sijoitusten 

maksamisia; 

 (e) toteuttaa kaikki kohtuullisiksi 

katsottavat toimenpiteet eturistiriitojen 
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välttämiseksi ja, jos ne eivät ole 

vältettävissä, kyseisten eturistiriitojen 

tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja 

valvomiseksi ja soveltuvin osin 

ilmoittamiseksi, jotta voidaan estää niitä 

vaikuttamasta haitallisesti sijoittajien 

etuihin; 

 (f) hallitsee riskejä, myös operatiivisia 

riskejä, jos niistä ei ole nimenomaisia 

määräyksiä sijoitusinstrumenttia 

koskevissa asiakirjoissa (esimerkiksi 

struktuurin toimijan vaihtaminen) tai ne 

eivät liity kohde-etuuksien muuttuvaan 

riskiin; ja 

 (g) tarkistaa, täyttääkö 

arvopaperistaminen kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset.  

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

ilmoituksen EAMV:lle. 

Alullepanijat, järjestäjät ja erillisyhtiöt 

saavat käyttää arvopaperistamistensa 

yhteydessä nimitystä ”YLS” tai 

”yksinkertainen, läpinäkyvä ja 

standardoitu” tai nimitystä, jolla suoraan 

tai välillisesti viitataan kyseisiin termeihin, 

silloin, kun 

 (a) arvopaperistaminen täyttää kaikki 

tämän luvun 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
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ilmoituksen EAMV:lle, ja 

 (b) asianomainen arvopaperistaminen 

on sisällytetty 14 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettuun luetteloon. 

 Jos a ja b alakohdan vaatimukset 

täyttyvät, arvopaperistaminen katsotaan 

YLS-arvopaperistamiseksi. 

 YLS-arvopaperistamiseksi katsottuun 

arvopaperistamiseen osallistuvan 

alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 

on oltava sijoittautuneita unioniin. 

Or. en 

 

Tarkistus  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 14 

artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen 

EAMV:lle. 

1. Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

ilmoituksen EAMV:lle ja kun EAMV:n 

valtuuttama kolmas osapuoli on arvioinut 

edellä mainitut vaatimukset. 

 2. EAMV antaa 14 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetulle kolmannelle 

osapuolelle toimiluvan arvioida, 

täyttävätkö arvopaperistamiset tämän 

asetuksen 7–10 artiklassa tai 11–

13 artiklassa vahvistetut YLS-kriteerit. 

EAMV toimittaa kyseiset teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään kuuden 
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kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

ilmoituksen EAMV:lle. 

Alullepanijat ja järjestäjät saavat käyttää 

arvopaperistamistensa yhteydessä 

nimitystä ”YLS” tai nimitystä, jolla 

suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin 

termeihin, ainoastaan silloin, kun 

arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän 

asetuksen 1 tai 2 jaksossa säädetyt 

vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

ilmoituksen EAMV:lle. 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 

 

Tarkistus  314 

Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 
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6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten 

viranomaisten myöntämän toimiluvan 

saanut rahastoyhtiö hoitaa seuraavia 

YLS-kriteerit täyttävän erillisyhtiön 

tehtäviä: 

 (a) erillisyhtiön riskien hallinta; 

 (b) YLS-vaatimusten täyttäminen; 

 (c) eturistiriitojen hallinta; 

 (d) hallintotehtävien hoito; 

lakisääteiset ja erillisyhtiöön liittyvät 

kirjanpitopalvelut; asiakastiedustelut; 

arvonmääritys ja hinnoittelu; säännösten 

noudattamisen seuranta; tuottojen 

jakaminen (maksamiset); sopimusten 

selvitystoiminta; varojen 

hyväksyttävyyden tarkistaminen; tietojen 

kirjaaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  315 

Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Rajoittamatta kansallisessa 

lainsäädännössä asetettujen muiden 

yleisten edellytysten soveltamista 

toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 

myöntää rahastoyhtiölle toimilupaa, jos 

 (a) henkilöt, jotka tosiasiallisesti 

johtavat rahastoyhtiön toimintaa, eivät ole 

hyvämaineisia ja riittävän kokeneita; 

 (b) toimilupahakemuksessa ei ole 

liitteenä toimintaohjelmaa, jossa 

selvitetään vähintään rahastoyhtiön 

organisaatiorakenne; ja 
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 (c) rahastoyhtiön pääkonttori ja 

sääntömääräinen kotipaikka eivät sijaitse 

samassa jäsenvaltiossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  316 

Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. EAMV laatii luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 

rahastoyhtiön rooli ja toimiluvan 

myöntämisen ehdot. EAMV:n on 

toimitettava nämä teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [6 kuukauden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 


