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Módosítás  109 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

-

 Módosítás 

 Az Európai Parlament elutasítja a 

Bizottság javaslatát. 

Or. pt 

 

Indokolás 

mivel: i) az értékpapírosítás sohasem volt hatással a kis- és középvállalkozások alapítására, 

mivel a fogyasztás az, amelynek során az értékpapírosított hitelek zöme iránti igény felmerül 

(házvásárlás, gépkocsivásárlás, felsőoktatási tanulmányok stb.); ii) a nem teljesítő hitelek 

értékpapírosítása által az értékpapírosítás elsősorban a pénzintézetek mérlegeinek tisztítását 

szolgálta; iii) az értékpapírosítás eredményeként létrehozott úgy nevezett pénzügyi termékek – 

természetüknél fogva – rendkívül összetettek és nem átláthatóak, mivel azok továbbra is ki 

vannak téve a hibás teljesítés különféle formáinak, továbbá komoly kockázati tényezők széles 

skáláját vonhatják maguk után; iv) a Bizottság javaslatának tényleges célkitűzése az európai 

értékpapírosítási piacok fellendítése, amelyek amiatt, hogy azok voltak a 2007/2008-as 

pénzügyi válságért leginkább felelős szereplők egyike, azóta szerény növekedést értek el; v) az 

értékpapírosítás soha nem válik a munkahelyteremtés kérdésének megoldásává, vagy a 

fenntartható növekedés hajtóerejévé, sokkal inkább a pénzintézetek profitjának gyarapítását 

fogja elősegíteni és a pénzügyi spekuláció ösztönzőjévé lesz. 

Módosítás  110 

 Notis Marias 
 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítás körébe olyan 

ügyletek tartoznak, amelyek lehetővé 

teszik a hitelező – jellemzően hitelintézet – 

számára, hogy újrafinanszírozzák hitelek 

vagy kitettségek egy csoportját (például 

ingatlanhitel, gépjárműlízing, fogyasztási 

hitelek, hitelkártyák) azáltal, hogy 

forgalomképes értékpapírokká alakítják át 

(1) Az értékpapírosítás körébe olyan 

ügyletek tartoznak, amelyek lehetővé 

teszik a hitelező – jellemzően hitelintézet – 

számára, hogy újrafinanszírozzák hitelek 

vagy kitettségek egy csoportját (például 

ingatlanhitel, gépjárműlízing, fogyasztási 

hitelek, hitelkártyák) azáltal, hogy 

forgalomképes értékpapírokká alakítják át 
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azokat. A hitelező hitelportfólióját 

halmazokba (poolokba) csoportosítja, 

átcsomagolja és különböző befektetők 

számára különböző kockázati kategóriákba 

rendezi, lehetőséget adva a befektetőknek 

arra, hogy egyébként számukra közvetlenül 

nem hozzáférhető hitelekbe és más 

kitettségekbe fektessenek be. A befektetők 

számára a hozam az alapul szolgáló hitelek 

pénzáramlásából keletkezik. 

azokat. A hitelező hitelportfólióját 

halmazokba (poolokba) csoportosítja, 

átcsomagolja és különböző befektetők 

számára különböző kockázati kategóriákba 

rendezi, lehetőséget adva a befektetőknek 

arra, hogy egyébként számukra közvetlenül 

nem hozzáférhető hitelekbe és más 

kitettségekbe fektessenek be. A befektetők 

számára a hozam az alapul szolgáló hitelek 

pénzáramlásából keletkezik. A hitelező 

ezzel egy időben likviditási szintjét a 

biztosítási eljárás által erősíti. 

Or. el 

 

Módosítás  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2014. november 26-án 

előterjesztett európai beruházási tervben a 

Bizottság hangot adott azon szándékának, 

hogy újraindítsa a kiváló minőségű 

értékpapírosítási piacokat, éspedig a 2008-

as pénzügyi válság előtt elkövetett hibák 

megismétlése nélkül. Az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások piacának kialakítása a 

tőkepiaci unió egyik építőköve, és elősegíti 

a Bizottság kiemelt céljának, a 

foglalkoztatás támogatásának és a 

fenntartható növekedéshez való 

visszatérésnek a megvalósítását. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  112 

Notis Marias 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2014. november 26-án 

előterjesztett európai beruházási tervben a 

Bizottság hangot adott azon szándékának, 

hogy új lendületet adjon a kiváló minőségű 

értékpapírosítási piacoknak, éspedig a 

2008-as pénzügyi válság előtt elkövetett 

hibák megismétlése nélkül. Az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások piacának kialakítása a 

tőkepiaci unió egyik építőköve, és elősegíti 

a Bizottság kiemelt céljának, a 

foglalkoztatás támogatásának és a 

fenntartható növekedéshez való 

visszatérésnek a megvalósítását. 

(2) A 2014. november 26-án 

előterjesztett európai beruházási tervben a 

Bizottság hangot adott azon szándékának, 

hogy új lendületet adjon a kiváló minőségű 

értékpapírosítási piacoknak, éspedig a 

2008-as pénzügyi válság előtt elkövetett 

hibák megismétlése nélkül. Az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások piacának kialakítása a 

tőkepiaci unió egyik építőköve, és hozzá 

kell járulnia a foglalkoztatás 

támogatásához és a fenntartható 

növekedéshez való visszatérés a 

megvalósításához. 

Or. el 

 

Módosítás  113 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2014. november 26-án 

előterjesztett európai beruházási tervben a 

Bizottság hangot adott azon szándékának, 

hogy újraindítsa a kiváló minőségű 

értékpapírosítási piacokat, éspedig a 2008-

as pénzügyi válság előtt elkövetett hibák 

megismétlése nélkül. Az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások piacának kialakítása a 

tőkepiaci unió egyik építőköve, és elősegíti 

a Bizottság kiemelt céljának, a 

foglalkoztatás támogatásának és a 

fenntartható növekedéshez való 

visszatérésnek a megvalósítását. 

(2) A 2014. november 26-án 

előterjesztett európai beruházási tervben a 

Bizottság hangot adott azon szándékának, 

hogy újraindítsa a kiváló minőségű 

értékpapírosítási piacokat, éspedig a 2008-

as pénzügyi válság előtt elkövetett hibák 

megismétlése nélkül. Az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások piacának kialakítása a 

tőkepiaci unió egyik építőköve. 

Or. en 
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Indokolás 

Nincs bizonyíték arra, hogy a jelenlegi gazdasági alulteljesítést kezelni lehet kínálati oldali 

intézkedésekkel, arra viszont bőven van bizonyíték, hogy tudatosabb költségvetési ösztönzéssel 

kezelhető a probléma. Azt, hogy az EU nem képes összehangoltan fellépni a reálgazdaság 

ösztönzése érdekében, nem lehet ürügyként használni a már felduzzasztott virtuális gazdaság 

ösztönzésére. 

 

Módosítás  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Uniónak nem célja, 

hogy a pénzügyi válságot követően az 

összetett, nehezen átlátható és kockázatos 
értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelése érdekében bevezetett jogi 

keretrendszert meggyengítse. Szükség van 

azonban olyan új szabályok elfogadására, 

amelyek segítségével jobban 

elkülöníthetők egymástól az egyszerű, 

átlátható és egységesített termékek, 

valamint az összetett, nehezen átlátható és 

kockázatos eszközök, és amelyek 
kockázatérzékenyebb prudenciális 

keretrendszert alkalmaznak. 

(3) Az Európai Uniónak meg kell 

erősítenie a pénzügyi válságot követően az 

értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelése érdekében bevezetett jogi 

keretrendszert. Szükség van azonban olyan 

új szabályok elfogadására, amelyek 

segítségével lehetőség nyílik egy 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

keretrendszer alkalmazására; továbbá 

elengedhetetlen betiltani az újra-

értékpapírosítást és kizárni a szintetikus 

értékpapírosítást e rendelet hatálya alól. 

Or. it 

 

Módosítás  115 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Uniónak nem célja, 

hogy meggyengítse azt a jogi 

keretrendszert, amelyet a pénzügyi 

válságot követően vezetett be az összetett, 

(3) Az Európai Uniónak nem célja, 

hogy meggyengítse azt a jogi 

keretrendszert, amelyet a pénzügyi 

válságot követően vezetett be az összetett, 
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nehezen átlátható és kockázatos 

értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelésére. Szükség van azonban egyrészt 

olyan új szabályok elfogadására, amelyek 

segítségével jobban elkülöníthetők 

egymástól az egyszerű, átlátható és 

egységesített termékek, valamint az 

összetett, nehezen átlátható és kockázatos 

eszközök, másrészt kockázatérzékenyebb 

prudenciális keretrendszer alkalmazására. 

nehezen átlátható és kockázatos 

értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelésére. Szükség van azonban egyrészt 

olyan új szabályok elfogadására, amelyek 

segítségével jobban elkülöníthetők 

egymástól az egyszerű, átlátható és 

egységesített termékek, valamint az 

összetett, nehezen átlátható és kockázatos 

pénzügyi eszközök, másrészt 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

keretrendszer alkalmazására. 

Or. el 

 

Módosítás  116 

Antonio Tajani 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Uniónak nem célja, 

hogy a pénzügyi válságot követően az 

összetett, nehezen átlátható és kockázatos 

értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelése érdekében bevezetett jogi 

keretrendszert meggyengítse. Szükség van 

azonban olyan új szabályok elfogadására, 

amelyek segítségével jobban 

elkülöníthetők egymástól az egyszerű, 

átlátható és egységesített termékek, 

valamint az összetett, nehezen átlátható és 

kockázatos eszközök, és amelyek 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

keretrendszert alkalmaznak. 

(3) Az Európai Unió célja, hogy a 

pénzügyi válságot követően az összetett, 

nehezen átlátható és kockázatos 

értékpapírosításokban rejlő kockázatok 

kezelése érdekében bevezetett jogi 

keretrendszert megerősítse. Szükség van 

azonban olyan új szabályok elfogadására, 

amelyek segítségével jobban 

elkülöníthetők egymástól az egyszerű, 

átlátható és egységesített termékek, 

valamint az összetett, nehezen átlátható és 

kockázatos eszközök, és amelyek 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

keretrendszert alkalmaznak. 

Or. en 

 

Módosítás  117 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A stabil 

struktúrával rendelkező értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

csatornája. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja 

a pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

további beruházási lehetőségeket 

teremthet. Az értékpapírosítás 

összeköttetést teremt a hitelintézetek és a 

tőkepiacok között, és közvetett előnyt 

jelenthet a vállalkozások és a polgárok 

számára (például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

hitelkártya-hitelezés révén). 

(4) Emlékeztetni kell arra, hogy a 

2008-as pénzügyi válságot megelőző 

években az eszközalapú értékpapírok 

túlzott mértékű és meggondolatlan 

használata átalakította a bankok üzleti 

modelljét, és ily módon elősegítette a 

tőkeáttételt, amely lehetővé tette a bankok 

számára, hogy rövid idő alatt, ugyanakkor 

jelentős veszteség kockázata mellett nagy 

nyereségre tegyenek szert: ezek a tényezők 

idézték elő a 2008-as pénzügyi válságot, 

amely az Egyesült Államok gazdaságából 

kiindulva terjedt tovább a többi 

gazdaságra. 

Or. it 

 

Módosítás  118 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A stabil 

struktúrával rendelkező értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

csatornája. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

(4) A stabil struktúrával rendelkező 

értékpapírosítás a finanszírozási források 

diverzifikálásának és a kockázat uniós 

pénzügyi rendszeren belüli szélesebb körű 

elosztásának csatornája. Lehetővé teszi a 

pénzügyi ágazatban jelentkező kockázat 

szélesebb körű eloszlását, és segíthet 

forrásokat felszabadítani az 
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körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja 

a pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

további beruházási lehetőségeket 

teremthet. Az értékpapírosítás 

összeköttetést teremt a hitelintézetek és a 

tőkepiacok között, és közvetett előnyt 

jelenthet a vállalkozások és a polgárok 

számára (például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

hitelkártya-hitelezés révén). 

értékpapírosítást kezdeményezők 

mérlegében. 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A stabil 

struktúrával rendelkező értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

csatornája. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja a 

pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

további beruházási lehetőségeket 

teremthet. Az értékpapírosítás 

összeköttetést teremt a hitelintézetek és a 

tőkepiacok között, és közvetett előnyt 

jelenthet a vállalkozások és a polgárok 

számára (például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A stabil 

struktúrával rendelkező értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

csatornája. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja a 

pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

további beruházási lehetőségeket 

teremthet. Az értékpapírosítás 

összeköttetést teremt a hitelintézetek és a 

tőkepiacok között, és közvetett előnyt 

jelenthet a vállalkozások és a polgárok 

számára (például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

hitelkártya-hitelezés révén). Az 
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hitelkártya-hitelezés révén). értékpapírosítás az egyes hitelintézetek 

számára egyben azt is lehetővé teheti, 

hogy csökkentsék mérlegük 

rugalmatlanságát, jobban kezeljék 

portfóliókockázataik koncentrációját, 

valamint egyszerűbb, hosszú lejáratú 

pénzügyi eszközöket hozzanak létre a 

befektetők részére. Ezek a lehetőségek 

együttesen javíthatják a pénzügyi ágazat 

rugalmasságát és a reálgazdaságon belül 

szélesebb körben előmozdíthatja a hosszú 

távú befektetéseket. Az értékpapírosítás 

ugyanakkor fokozhatja az erőteljesebb 

összefonódás és a túlzott tőkeáttétel 

kockázatát. Ezenfelül ösztönözheti a 

spekulatív, rövid távú befektetéseket, 

továbbá lehetőséget teremt a szabályozási 

arbitrázsra is. Ez a rendelet 

következésképpen elősegíti a pénzügyi 

intézmények piaci részvételének illetékes 

hatóságok általi szigorú felügyeletét. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A 

megfelelően strukturált értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

eszköze. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja a 

pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

beruházási többletlehetőségeket teremthet. 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzpiacok fontos eleme, segít továbbá a 

gazdaság finanszírozásának 

fejlesztésében. A megfelelően strukturált 

értékpapírosítás a finanszírozási források 

diverzifikálásának és a kockázat uniós 

pénzügyi rendszeren belüli hatékonyabb 

elosztásának fontos eszköze. Lehetővé 

teszi a pénzügyi ágazatban jelentkező 

kockázat szélesebb körű eloszlását, és 

segíthet forrásokat felszabadítani az 

értékpapírosítást kezdeményezők 

mérlegében, hogy azok ezáltal több hitelt 

tudjanak nyújtani a gazdaságnak. 

Általánosságban javíthatja a pénzügyi 
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Az értékpapírosítás összeköttetést 

teremthet a hitelintézetek és a tőkepiacok 

között, és a vállalkozások és a polgárok 

számára is közvetett hasznot hozhat 

(például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

hitelkártya-hitelezés révén). 

rendszer hatékonyságát, és beruházási 

többletlehetőségeket teremthet. Az 

értékpapírosítás összeköttetést teremthet a 

hitelintézetek és a tőkepiacok között, és a 

vállalkozások és a polgárok számára is 

közvetett hasznot hozhat (például az 

olcsóbb hitelezés, vállalkozásfinanszírozás, 

ingatlan- és hitelkártya-hitelezés révén). 

Or. el 

 

Módosítás  121 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A 

megfelelően strukturált értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

eszköze. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

gazdaságnak. Általánosságban javíthatja a 

pénzügyi rendszer hatékonyságát, és 

beruházási többletlehetőségeket teremthet. 

Az értékpapírosítás összeköttetést 

teremthet a hitelintézetek és a tőkepiacok 

között, és a vállalkozások és a polgárok 

számára is közvetett hasznot hozhat 

(például az olcsóbb hitelezés, 

vállalkozásfinanszírozás, ingatlan- és 

hitelkártya-hitelezés révén). 

(4) Az értékpapírosítás a jól működő 

pénzügyi piacok egy fontos eleme. A 

megfelelően strukturált értékpapírosítás a 

finanszírozási források diverzifikálásának 

és a kockázat uniós pénzügyi rendszeren 

belüli hatékonyabb elosztásának fontos 

eszköze. Lehetővé teszi a pénzügyi 

ágazatban jelentkező kockázat szélesebb 

körű eloszlását, és segíthet forrásokat 

felszabadítani az értékpapírosítást 

kezdeményezők mérlegében, hogy azok 

ezáltal több hitelt tudjanak nyújtani a 

reálgazdaságnak. Általánosságban 

javíthatja a pénzügyi rendszer 

hatékonyságát, és beruházási 

többletlehetőségeket teremthet. Az 

értékpapírosítás összeköttetést teremthet a 

hitelintézetek és a tőkepiacok között, és a 

vállalkozások és a polgárok számára is 

közvetett hasznot hozhat (például az 

olcsóbb hitelezés, vállalkozásfinanszírozás, 

ingatlan- és hitelkártya-hitelezés révén). 

Or. es 
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Módosítás  122 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezen túlmenően az egyszerű, 

átlátható és egységesített (a továbbiakban: 

STS) értékpapírosításra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb prudenciális keret 

létrehozásához az EU-nak egyértelműen 

meg kell határoznia az STS-

értékpapírosítás fogalmát, mivel egyébként 

a bankokra és biztosítókra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb szabályozási kezelést 

a különböző tagállamokban különböző 

típusú értékpapírosításokra 

alkalmazhatnák. Ez egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez és szabályozási 

arbitrázshoz vezetne. 

(5) Ezen túlmenően az egyszerű, 

átlátható és egységesített (a továbbiakban: 

STS) értékpapírosításra, valamint az ENSZ 

éghajlat-változási konferenciáján 

elfogadott COP21 megállapodás 

teljesítéséhez hozzájáruló projekteket 

felölő és támogató értékpapírosításra (a 

továbbiakban: fenntartható STS) 
vonatkozó kockázatérzékenyebb 

prudenciális keret létrehozásához az EU-

nak egyértelműen meg kell határoznia az 

STS-értékpapírosítás fogalmát, mivel 

egyébként a bankokra és biztosítókra 

vonatkozó kockázatérzékenyebb 

szabályozási kezelést a különböző 

tagállamokban különböző típusú 

értékpapírosításokra alkalmazhatnák. Ez 

egyenlőtlen versenyfeltételekhez és 

szabályozási arbitrázshoz vezetne. 

Or. en 

 

Módosítás  123 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egyszerű, átlátható és 

egységesített (a továbbiakban: STS) 

értékpapírosításra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb prudenciális keret 

létrehozásához az EU-nak egyértelműen 

meg kell határoznia az STS 

értékpapírosítás fogalmát, mivel egyébként 

a hitelintézetek és biztosítók esetében 

alkalmazandó kockázatérzékenyebb 

(5) Az egyszerű, átlátható és 

egységesített (a továbbiakban: STS) 

értékpapírosításra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb prudenciális keret 

létrehozásához az EU-nak egyértelműen 

meg kell határoznia az STS 

értékpapírosítás fogalmát, mivel egyébként 

a hitelintézetek és biztosítók esetében 

alkalmazandó kockázatérzékenyebb 
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szabályozás az egyes tagállamokban az 

értékpapírosítások más és más típusaira 

vonatkozna. Ez egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez és szabályozási 

arbitrázshoz vezetne. 

szabályozás az egyes tagállamokban az 

értékpapírosítások más és más típusaira 

vonatkozna. Ez egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez és szabályozási 

arbitrázshoz vezetne, holott biztosítani kell 

az STS egységes európai piacát a határon 

átnyúló tranzakciók elősegítése 

érdekében. 

Or. es 

 

Módosítás  124 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egyszerű, átlátható és 

egységesített (a továbbiakban: STS) 

értékpapírosításra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb prudenciális keret 

létrehozásához az EU-nak egyértelműen 

meg kell határoznia az STS 

értékpapírosítás fogalmát, mivel egyébként 

a hitelintézetek és biztosítók esetében 

alkalmazandó kockázatérzékenyebb 

szabályozás az egyes tagállamokban az 

értékpapírosítások más és más típusaira 

vonatkozna. Ez egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez és szabályozási 

arbitrázshoz vezetne. 

(5) Az egyszerű, átlátható és 

egységesített (a továbbiakban: STS) 

értékpapírosításra vonatkozó 

kockázatérzékenyebb prudenciális keret 

létrehozásához az EU-nak egyértelműen 

meg kell határoznia az STS 

értékpapírosítás fogalmát, mivel egyébként 

a hitelintézetek és biztosítók esetében 

alkalmazandó kockázatérzékenyebb 

szabályozás az egyes tagállamokban az 

értékpapírosítások más és más típusaira 

vonatkozna. Ez egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez és szabályozási 

arbitrázshoz vezetne. Máskülönben 

számos értékpapírosítás nem lenne 

elegendő mértékben kockázatérzékeny, a 

kockázat súlyának megállapításánál a 

megfelelő kockázati tényezők hiányából 

kifolyólag. 

Or. el 

 

Módosítás  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Helyénvaló az értékpapírosítás 

valamennyi legfontosabb fogalmát 

meghatározni, összhangban az uniós 

ágazati jogi aktusokban megállapított 

fogalommeghatározásokkal. Az 

értékpapírosítás olyan egyértelmű és átfogó 

fogalommeghatározására van szükség, 

amely kiterjed minden olyan ügyletre vagy 

rendszerre, amelynél a kitettséggel vagy 

kitettségek halmazával kapcsolatos 

hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba 

sorolják. Az olyan kitettség, amely 

közvetlen fizetési kötelezettséget 

keletkeztet fizikai eszközök 

finanszírozására vagy működtetésére 

használt ügyletek vagy rendszerek 

tekintetében, nem tekintendő 

értékpapírosítási ügyletből eredő 

kitettségnek, még abban az esetben sem, ha 

az ügylet vagy rendszer a veszteségviselési 

rangsorban különböző helyet elfoglaló 

fizetési kötelezettségekkel bír. 

(6) Helyénvaló az értékpapírosítás 

valamennyi legfontosabb fogalmát 

meghatározni, összhangban az uniós 

ágazati jogi aktusokban megállapított 

fogalommeghatározásokkal. Az 

értékpapírosítás olyan egyértelmű és átfogó 

fogalommeghatározására van szükség, 

amely kiterjed minden olyan ügyletre vagy 

rendszerre, amelynél az ügylet vagy 

rendszer keretében eszközölt fizetések a 

kitettségek vagy kitettségek halmaza 

teljesítésének függvényében alakulnak. Az 

értékpapírosított kitettségek gazdasági 

átruházásának megvalósítása az 

értékpapírosítást kezdeményező 

intézménytől az értékpapírosított 

kitettségek tulajdonjogának egy 

különleges célú gazdasági egységre való 

átruházásával vagy különleges célú 

gazdasági egység általi közvetett 

részesedésen keresztül történik. Az olyan 

kitettség, amely közvetlen fizetési 

kötelezettséget keletkeztet fizikai eszközök 

finanszírozására vagy működtetésére 

használt ügyletek vagy rendszerek 

tekintetében, nem tekintendő 

értékpapírosítási ügyletből eredő 

kitettségnek, még abban az esetben sem, ha 

az ügylet vagy rendszer a veszteségviselési 

rangsorban különböző helyet elfoglaló 

fizetési kötelezettségekkel bír. 

Or. en 

 

Módosítás  126 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Helyénvaló az értékpapírosítás 

valamennyi legfontosabb fogalmát 

meghatározni, összhangban az uniós 

ágazati jogi aktusokban megállapított 

fogalommeghatározásokkal. Az 

értékpapírosítás olyan egyértelmű és átfogó 

fogalommeghatározására van szükség, 

amely kiterjed minden olyan ügyletre vagy 

rendszerre, amelynél a kitettséggel vagy 

kitettségek halmazával kapcsolatos 

hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba 

sorolják. Az olyan kitettség, amely 

közvetlen fizetési kötelezettséget 

keletkeztet fizikai eszközök 

finanszírozására vagy működtetésére 

használt ügyletek vagy rendszerek 

tekintetében, nem tekintendő 

értékpapírosítási ügyletből eredő 

kitettségnek, még abban az esetben sem, ha 

az ügylet vagy rendszer a veszteségviselési 

rangsorban különböző helyet elfoglaló 

fizetési kötelezettségekkel bír. 

(6) Helyénvaló az értékpapírosítás 

valamennyi legfontosabb fogalmát 

meghatározni, összhangban az uniós 

ágazati jogi aktusokban megállapított 

fogalommeghatározásokkal. Az 

értékpapírosítás olyan egyértelmű és átfogó 

fogalommeghatározására van szükség, 

amely kiterjed minden ügyletre vagy 

rendszerre. Az olyan kitettség, amely 

közvetlen fizetési kötelezettséget 

keletkeztet fizikai eszközök 

finanszírozására vagy működtetésére 

használt ügyletek vagy rendszerek 

tekintetében, nem tekintendő 

értékpapírosítási ügyletből eredő 

kitettségnek, még abban az esetben sem, ha 

az ügylet vagy rendszer a veszteségviselési 

rangsorban különböző helyet elfoglaló 

fizetési kötelezettségekkel bír. 

Or. it 

 

Módosítás  127 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A szponzor számára lehetővé kell 

tenni, hogy bizonyos feladatokkal bízzon 

meg egy állománykezelőt, azonban 

továbbra is felelősséggel tartozik az e 

rendelet szerinti valamennyi kötelezettsége 

teljesítéséért. 

Or. en 
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Módosítás  128 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az STS értékpapírosítások körének 

meghatározása érdekében mind 

nemzetközi, mind európai szinten már 

eddig is több fontos lépés történt, és egyes 

specifikus célú értékpapírosítások 

tekintetében az (EU) 2015/61 és az (EU) 

2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendeletek már jelenleg is meghatározzák 

azoknak az egyszerű, átlátható és 

egységesített értékpapírosításoknak a 

kritériumait, amelyekre 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

szabályok vonatkoznak. 

(7) Az STS értékpapírosítások körének 

meghatározása érdekében mind 

nemzetközi, mind európai szinten már 

eddig is több fontos lépést kell megtenni, 

és egyes specifikus célú értékpapírosítások 

tekintetében az (EU) 2015/61 és az (EU) 

2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendeletek már jelenleg is meghatározzák 

azoknak az egyszerű, átlátható és 

egységesített értékpapírosításoknak a 

kritériumait, amelyekre 

kockázatérzékenyebb prudenciális 

szabályok vonatkoznak. 

__________________ __________________ 

A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 

felhatalmazáson alapuló rendelete az 

575/2013/EU rendeletnek a hitelintézetekre 

vonatkozó likviditásfedezeti 

követelmények tekintetében történő 

kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. 

o.). 

A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 

felhatalmazáson alapuló rendelete az 

575/2013/EU rendeletnek a hitelintézetekre 

vonatkozó likviditásfedezeti 

követelmények tekintetében történő 

kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. 

o.). 

A Bizottság 2015/35 (EU) felhatalmazáson 

alapuló rendelete (2014. október 10.) a 

biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 

tevékenység megkezdéséről és 

gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia 

II) kiegészítéséről (HL L 12, 2015.1.17., 

1.old.). 

A Bizottság 2015/35 (EU) felhatalmazáson 

alapuló rendelete (2014. október 10.) a 

biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 

tevékenység megkezdéséről és 

gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia 

II) kiegészítéséről (HL L 12, 2015.1.17., 

1.old.). 

Or. el 

 

Módosítás  129 

Notis Marias 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A meglévő kritériumok, az 

egyszerű, átlátható és összehasonlítható 

értékpapírosítások tekintetében 2015. július 

23-án elfogadott BCBS–IOSCO-

kritériumok és mindenekelőtt az EBH 

elismerhető értékpapírosításokról szóló, 

2015. július 7-i tanácsadói jelentése alapján 

elengedhetetlen megállapítani az STS 

értékpapírosítás általános, valamennyi 

pénzügyi ágazatban alkalmazandó 

fogalmát. 

(8) A meglévő kritériumok, az 

egyszerű, átlátható és összehasonlítható 

értékpapírosítások tekintetében 2015. július 

23-án elfogadott BCBS–IOSCO-

kritériumok, az értékpapírosításhoz 

elégséges tőke meglétének keretében és 

mindenekelőtt az EBH elismerhető 

értékpapírosításokról szóló, 2015. július 7-i 

tanácsadói jelentése alapján 

elengedhetetlen megállapítani az STS 

értékpapírosítás általános, valamennyi 

pénzügyi ágazatban alkalmazandó 

fogalmát. 

Or. el 

 

Módosítás  130 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az STS kritériumok tagállamokbeli 

alkalmazása nem járhat azzal, hogy a 

megközelítések az egyes tagállamokban 

eltérőek. Ez ugyanis a több tagállamban 

működő befektetők számára akadályt 

jelenthet, mivel a tagállami keretrendszer 

részletes tanulmányozására kényszerítheti 

őket, aláásva ezzel az STS kritériumok 

iránti befektetői bizalmat. 

(9) Az STS-kritériumok tagállamokbeli 

alkalmazása nem járhat azzal, hogy a 

megközelítések az egyes tagállamokban 

eltérőek, ellenkezőleg, biztonságos 

értékpapírosítási piac kialakításához kell 

vezetnie. Ez ugyanis a több tagállamban 

működő befektetők számára akadályt 

jelenthet, mivel a tagállami keretrendszer 

részletes tanulmányozására kényszerítheti 

őket, aláásva ezzel az STS kritériumok 

iránti befektetői bizalmat. 

Or. el 
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Módosítás  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az illetékes hatóságoknak 

feltétlenül szorosan együtt kell 

működniük az STS-követelmények Unió-

szerte közös és egységes értelmezésének 

biztosítása és az esetleges értelmezési 

problémák kezelése érdekében. E 

célkitűzés fényében a három európai 

felügyeleti hatóságnak az európai 

felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 

keretében koordinálnia kell saját és az 

illetékes hatóságok munkáját az ágazatok 

közötti konzisztencia biztosítása és az STS-

értékpapírosításokkal kapcsolatban 

felmerülő gyakorlati problémák értékelése 

érdekében. Ennek során ki kell kérni, és 

amennyire lehetséges figyelembe kell 

venni a piaci szereplők véleményét. E 

véleménycsere eredményét az európai 

felügyeleti hatóságok weboldalain közzé 

kell tenni az e pozíciókat kibocsátani vagy 

ilyen pozíciókba befektetni szándékozó 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok, különleges célú gazdasági 

egységek és befektetők STS-

értékpapírosítást érintő értékelésének 

elősegítésére. Az említett koordinációs 

mechanizmus különösen az e rendelet 

végrehajtásához vezető időszakban játszik 

fontos szerepet. 

(10)  Az STS-követelmények Unió-

szerte közös és egységes értelmezésének 

biztosítása és az esetleges értelmezési 

problémák kezelése érdekében 

elengedhetetlen, hogy az európai 

felügyeleti hatóság egy harmadik fél által 

létrehozott tanúsítási rendszert 

használjon. E célkitűzés fényében a 

kijelölt szabályozó hatóságnak a másik két 
európai felügyeleti hatósággal együtt az 

európai felügyeleti hatóságok vegyes 

bizottsága keretében koordinálnia kell saját 

és az illetékes hatóságok munkáját az 

ágazatok közötti konzisztencia biztosítása 

és az STS-értékpapírosításokkal 

kapcsolatban felmerülő gyakorlati 

problémák értékelése érdekében. Ennek 

során ki kell kérni, és amennyire lehetséges 

figyelembe kell venni a piaci szereplők 

véleményét. E véleménycsere eredményét 

az európai felügyeleti hatóságok 

weboldalain közzé kell tenni az e 

pozíciókat kibocsátani vagy ilyen 

pozíciókba befektetni szándékozó 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok, különleges célú gazdasági 

egységek és befektetők STS-

értékpapírosítást érintő értékelésének 

elősegítésére. Az említett koordinációs 

mechanizmus különösen az e rendelet 

végrehajtásához vezető időszakban játszik 

fontos szerepet. 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az illetékes hatóságoknak 

feltétlenül szorosan együtt kell működniük 

az STS-követelmények Unió-szerte közös 

és egységes értelmezésének biztosítása és 

az esetleges értelmezési problémák 

kezelése érdekében. E célkitűzés fényében 

a három európai felügyeleti hatóságnak az 

európai felügyeleti hatóságok vegyes 

bizottsága keretében koordinálnia kell saját 

és az illetékes hatóságok munkáját az 

ágazatok közötti konzisztencia biztosítása 

és az STS-értékpapírosításokkal 

kapcsolatban felmerülő gyakorlati 

problémák értékelése érdekében. Ennek 

során ki kell kérni, és amennyire lehetséges 

figyelembe kell venni a piaci szereplők 

véleményét. E véleménycsere eredményét 

az európai felügyeleti hatóságok 

weboldalain közzé kell tenni az e 

pozíciókat kibocsátani vagy ilyen 

pozíciókba befektetni szándékozó 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok, különleges célú gazdasági 

egységek és befektetők STS-

értékpapírosítást érintő értékelésének 

elősegítésére. Az említett koordinációs 

mechanizmus különösen az e rendelet 

végrehajtásához vezető időszakban játszik 

fontos szerepet. 

(10) Az illetékes hatóságoknak 

feltétlenül szorosan együtt kell működniük 

az STS-követelmények Unió-szerte közös 

és egységes értelmezésének biztosítása és 

az esetleges értelmezési problémák 

kezelése érdekében. E célkitűzés fényében 

a három európai felügyeleti hatóságnak az 

európai felügyeleti hatóságok vegyes 

bizottsága keretében – amelyen belül létre 

kell hozni egy új értékpapírosítási 

bizottságot – koordinálnia kell saját és az 

illetékes hatóságok munkáját az ágazatok 

közötti konzisztencia biztosítása és az STS-

értékpapírosításokkal kapcsolatban 

felmerülő gyakorlati problémák értékelése 

érdekében. Ennek során ki kell kérni, és 

amennyire lehetséges figyelembe kell 

venni a piaci szereplők véleményét. E 

véleménycsere eredményét az európai 

felügyeleti hatóságok weboldalain közzé 

kell tenni az e pozíciókat kibocsátani vagy 

ilyen pozíciókba befektetni szándékozó 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok, különleges célú gazdasági 

egységek és befektetők STS-

értékpapírosítást érintő értékelésének 

elősegítésére. Az említett koordinációs 

mechanizmus különösen az e rendelet 

végrehajtásához vezető időszakban játszik 

fontos szerepet. 

Or. en 

 

Módosítás  133 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

kitettség a befektetőket nem csak az alapul 

szolgáló hitelek vagy kitettségek 

hitelkockázatának teszi ki, de az 

értékpapírosítások strukturálásának 

folyamata más kockázatokkal is járhat 

(ügynöki kockázat, modellkockázat, jogi és 

működési kockázat, partnerkockázat, 

kezelési kockázat, likviditási kockázat, 

koncentrációs kockázat és egyéb, működési 

típusú kockázatok). Elengedhetetlen ezért, 

hogy az intézményi befektetők az előzetes 

vizsgálatra vonatkozó, arányos 

követelményeket teljesítsenek, amelyek 

biztosítják, hogy – a végső befektetők 

érdekeinek védelmében – minden 

értékpapírosítás-típus kockázatait 

megfelelően értékelik. Az előzetes 

vizsgálat emellett növeli a piacba vetett 

bizalmat és az értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és befektetők 

egymás iránti bizalmát is. Ugyancsak 

szükséges, hogy a befektetők az STS-

értékpapírosítások tekintetében is 

megfelelő előzetes vizsgálatot végezzenek. 

Tájékozódhatnak az értékpapírosító felek 

által közzétett információk, ezen belül 

különösen az STS-értesítés alapján, illetve 

az értékpapírosítás összefüggésében 

közzétett egyéb kapcsolódó információk 

alapján, amelyeknek az STS-kritériumok 

teljesülésével kapcsolatos minden lényeges 

információt tartalmazniuk kell. Az STS-

értesítés, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység arra vonatkozó 

tájékoztatása, hogy az értékpapírosítás 

teljesíti-e az STS-követelményeket, 

megbízható támpontot kell nyújtson az 

intézményi befektetők számára. 

befektetés vagy az értékpapírosítási 

kitettség a befektetőket nem csak az alapul 

szolgáló hitelek vagy kitettségek 

hitelkockázatának teszi ki, de az 

értékpapírosítások strukturálásának 

folyamata más kockázatokkal is járhat 

(ügynöki kockázat, modellkockázat, jogi és 

működési kockázat, partnerkockázat, 

kezelési kockázat, likviditási kockázat, 

koncentrációs kockázat és egyéb, működési 

típusú kockázatok). Elengedhetetlen ezért, 

hogy az intézményi befektetők, köztük a 

vagyonkezelők az előzetes vizsgálatra 

vonatkozó, arányos követelményeket 

teljesítsenek, amelyek biztosítják, hogy – a 

végső befektetők érdekeinek védelmében – 

minden értékpapírosítás-típus kockázatait 

megfelelően értékelik. Az előzetes 

vizsgálat emellett növeli a piacba vetett 

bizalmat és az értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és befektetők 

egymás iránti bizalmát is. Ugyancsak 

szükséges, hogy a befektetők az STS-

értékpapírosítások tekintetében is 

megfelelő előzetes vizsgálatot végezzenek. 

Tájékozódhatnak az értékpapírosító felek 

által közzétett információk, ezen belül 

különösen az STS-értesítés alapján, illetve 

az értékpapírosítás összefüggésében 

közzétett egyéb kapcsolódó információk 

alapján, amelyeknek az STS-kritériumok 

teljesülésével kapcsolatos minden lényeges 

információt tartalmazniuk kell. Az STS-

értesítés, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység arra vonatkozó 

tájékoztatása, hogy az értékpapírosítás 

teljesíti-e az STS-követelményeket, 

megbízható támpontot kell nyújtson az 

intézményi befektetők számára. 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az értékpapírosításba történő 

befektetés vagy az értékpapírosítási 

kitettség a befektetőket nem csak az alapul 

szolgáló hitelek vagy kitettségek 

hitelkockázatának teszi ki, de az 

értékpapírosítások strukturálásának 

folyamata más kockázatokkal is járhat 

(ügynöki kockázat, modellkockázat, jogi és 

működési kockázat, partnerkockázat, 

kezelési kockázat, likviditási kockázat, 

koncentrációs kockázat és egyéb, működési 

típusú kockázatok). Elengedhetetlen ezért, 

hogy az intézményi befektetők az előzetes 

vizsgálatra vonatkozó, arányos 

követelményeket teljesítsenek, amelyek 

biztosítják, hogy – a végső befektetők 

érdekeinek védelmében – minden 

értékpapírosítás-típus kockázatait 

megfelelően értékelik. Az előzetes 

vizsgálat emellett növeli a piacba vetett 

bizalmat és az értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és befektetők 

egymás iránti bizalmát is. Ugyancsak 

szükséges, hogy a befektetők az STS-

értékpapírosítások tekintetében is 

megfelelő előzetes vizsgálatot végezzenek. 

Tájékozódhatnak az értékpapírosító felek 

által közzétett információk, ezen belül 

különösen az STS-értesítés alapján, illetve 

az értékpapírosítás összefüggésében 

közzétett egyéb kapcsolódó információk 

alapján, amelyeknek az STS-kritériumok 

teljesülésével kapcsolatos minden lényeges 

információt tartalmazniuk kell. Az STS-

értesítés, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység arra vonatkozó 

tájékoztatása, hogy az értékpapírosítás 

teljesíti-e az STS-követelményeket, 

megbízható támpontot kell nyújtson az 

intézményi befektetők számára. 

(11) Az értékpapírosításba történő 

befektetés vagy az értékpapírosítási 

kitettség a befektetőket nem csak az alapul 

szolgáló hitelek vagy kitettségek 

hitelkockázatának teszi ki, de az 

értékpapírosítások strukturálásának 

folyamata más kockázatokkal is járhat 

(ügynöki kockázat, modellkockázat, jogi és 

működési kockázat, partnerkockázat, 

kezelési kockázat, likviditási kockázat, 

koncentrációs kockázat és egyéb, működési 

típusú kockázatok). Elengedhetetlen ezért, 

hogy az intézményi befektetők az előzetes 

vizsgálatra vonatkozó, arányos 

követelményeket teljesítsenek, amelyek 

biztosítják, hogy – a végső befektetők 

érdekeinek védelmében – minden 

értékpapírosítás-típus kockázatait 

megfelelően értékelik. Az előzetes 

vizsgálat emellett növeli a piacba vetett 

bizalmat és az értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és befektetők 

egymás iránti bizalmát is. Ugyancsak 

szükséges, hogy a befektetők az STS-

értékpapírosítások tekintetében is 

megfelelő előzetes vizsgálatot végezzenek. 

Tájékozódhatnak az értékpapírosító felek 

által közzétett információk, ezen belül 

különösen az STS-értesítés alapján, illetve 

az értékpapírosítás összefüggésében 

közzétett egyéb kapcsolódó információk 

alapján, amelyeknek az STS-kritériumok 

teljesülésével kapcsolatos minden lényeges 

információt tartalmazniuk kell. Az STS-

értesítés, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység arra vonatkozó 

tájékoztatása tekintetében, hogy az 

értékpapírosítás teljesíti-e az STS-

követelményeket, a tanúsító szervként 

eljáró harmadik fél megbízható támpontot 

kell nyújtson az intézményi befektetők 

számára. 
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Or. en 

 

Módosítás  135 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, 

amennyiben az értékpapírosítási ügylet 

alapul szolgáló kitettsége más 

értékpapírosítási pozíció, a 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben, azzal a feltétellel, hogy az 

értékpapírosításba bevont kitettségek 

minőségileg nem különböznek az 

értékpapírosítást kezdeményező 

mérlegében fenntartott kitettségektől, 

valamint a kitettségek – az 

értékpapírosításba való bevonásukat 

megelőzően – a szerződéses időtartamuk 

nagy hányadában az értékpapírosítást 

kezdeményező mérlegében szerepeltek. 

Fontos ezért, hogy az értékpapírosítást 

kezdeményezők vagy a szponzorok mind 

az értékpapírosítást megelőző, mind pedig 

az értékpapírosítást követő hosszabb 

időtartamra jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 
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kockázatmegtartási követelményt csak 

arra az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Az STS-értesítés tájékoztatja a 

befektetőket arról, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők jelentős 

mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg korábban és fognak 

megtartani a jövőben a mögöttes 

kockázatok tekintetében. Kivételeket kell 

megállapítani azokra az esetekre, amikor 

az értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 



 

PE587.495v01-00 24/154 AM\1101631HU.doc 

HU 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, 

amennyiben az értékpapírosítási ügylet 

alapul szolgáló kitettsége más 

értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak 

arra az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Az STS-értesítés tájékoztatja a 

befektetőket arról, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők jelentős 

mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

Or. it 
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Módosítás  137 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Lehetőséget kell 

biztosítani az Európai Rendszerkockázati 

Testület számára, hogy az illetékes 

hatóságok számára azt javasolja, hogy 

szabályozástechnikai standardtervezetek 

révén csökkentsék a kockázatmegtartási 

arányt az értékpapírosítási piac egészében 

vagy egyes piaci szegmensekben. Ennek 

során az ERKT-nak részleteznie kell, hogy 

mennyiben vette figyelembe a kockázatok 

kezelésének szükségességét és a 

kockázatmegtartási arány csökkentésének 

makroprudenciális vetületeit. 
Általánosabban fogalmazva, az 

értékpapírosítási ügyleteket nem szabad 

oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 
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tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Morten Messerschmidt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 
értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

(12) Lényeges az értékpapírosításban 

részt vevő értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és eredeti 

hitelezők érdekeinek, valamint a befektetők 

érdekeinek összehangolása. Ennek 

érdekében az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek, a szponzornak vagy az 

eredeti hitelezőnek jelentős érdekeltséget 

kell fenntartania az értékpapírosítás alapul 

szolgáló kitettségeiben. Fontos ezért, hogy 
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kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

kitettséget tartottak meg a mögöttes 

kockázatok tekintetében. Kivételeket kell 

megállapítani azokra az esetekre, amikor 

az értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

az értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. 

Or. en 
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Indokolás 

Az értékpapírosítás fogalommeghatározása rendkívül tág és a hitelkockázat 

ügyletrészsorozatba sorolására is kiterjedő különféle forgatókönyveket foglal magában, és 

nem csupán olyanokat, ahol az ilyen ügyletrészsorozatba sorolás részben vagy egészben 

forgalomképes értékpapírok formáját ölti. Ennek megfelelően a félreértések elkerülése végett 

a kitettségek forgalomképes értékpapírokká való átalakításának törlését javasolnánk. 

 

Módosítás  139 

Burkhard Balz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó – 5%-ban meghatározott – 

mögöttes kockázat vonatkozásában. 

Általánosabban fogalmazva, az 

értékpapírosítási ügyleteket nem szabad 

oly módon strukturálni, hogy a 

kockázatmegtartási követelményeket meg 

lehessen kerülni. A megtartásra vonatkozó 

követelményeket minden olyan esetben 

alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

megtartásra vonatkozó követelményeket 

nem szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 
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csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyik tartozik a követelmény 

hatálya alá. Ehhez hasonlóan, amennyiben 

az értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen állami hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garancia 

vagy más eszköz formájában nyújtott 

támogatás valósul meg, e rendelet 

rendelkezései az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül 

alkalmazandók. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 

(12) Alapvető fontosságú a kitettségeket 

forgalomképes értékpapírokká alakító 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és eredeti hitelezők érdekeinek, 

valamint a befektetők érdekeinek 

összehangolása. Ennek érdekében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek 

jelentős érdekeltséget kell fenntartania az 

értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeiben. Fontos ezért, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők vagy a 
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szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy 

az a kockázatmegtartási követelmény 

megkerülésével járjon. A 

kockázatmegtartási követelményt minden 

olyan esetben alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

kockázatmegtartási követelményt nem 

szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyikre vonatkozik a követelmény. 

Ehhez hasonlóan, amennyiben az 

értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garanciát 

vagy más eszköz formájában támogatást 

nyújtanak, e rendelet rendelkezései az 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

sérelme nélkül alkalmazandók. 

szponzorok jelentős mértékű nettó 

gazdasági kitettséget tartsanak meg a 

szóban forgó mögöttes kockázat 

vonatkozásában. Általánosabban 

fogalmazva, az értékpapírosítási ügyleteket 

nem szabad oly módon strukturálni, hogy 

az a kockázatmegtartási követelmény 

megkerülésével járjon. A 

kockázatmegtartási követelményt minden 

olyan esetben alkalmazni kell, amikor az 

értékpapírosításnak a gazdasági tartalma 

megvalósul, függetlenül attól, hogy ezt 

milyen jogi struktúrák vagy 

instrumentumok alkalmazásával érik el. A 

kockázatmegtartási követelményt nem 

szükséges többszörösen alkalmazni. 

Bármely értékpapírosításhoz elegendő, ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező közül 

csak az egyikre vonatkozik a követelmény. 

Ehhez hasonlóan, amennyiben az 

értékpapírosítási ügylet alapul szolgáló 

kitettsége más értékpapírosítási pozíció, a 

kockázatmegtartási követelményt csak arra 

az értékpapírosításra kell alkalmazni, 

amely a befektetés tárgyát képezi. Az STS-

értesítés tájékoztatja a befektetőket arról, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményezők 

jelentős mértékű nettó gazdasági kitettséget 

tartottak meg a mögöttes kockázatok 

tekintetében. Kivételeket kell megállapítani 

azokra az esetekre, amikor az 

értékpapírosított kitettségeket teljes 

mértékben, feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul garantálja valamely 

intézmény, különösen hatóság. 

Amennyiben állami forrásból garanciát 

vagy más eszköz formájában támogatást 

nyújtanak, e rendelet rendelkezései az 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

sérelme nélkül alkalmazandók. 

Or. el 

 

Módosítás  141 

Neena Gill 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

(13) A befektetők és a leendő befektetők 

csak akkor képesek előzetes vizsgálatot 

végezni, és így tájékozott módon értékelni 

valamely értékpapírosítási eszköz 

hitelképességét, ha hozzáférnek az 

eszközre vonatkozó megbízható és 

könnyen felhasználható információkhoz. 

A meglévő uniós vívmányokra építve 

fontos kialakítani egy olyan átfogó 

rendszert, amelyben a befektetők és a 

leendő befektetők az ügyletek teljes 

futamideje alatt könnyen hozzáférhetnek 

minden lényeges információhoz, és amely 

csökkenti az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

adatszolgáltatási kötelezettségeit. 

 A piac átláthatóságának növelése 

érdekében létre kell hozni egy adattárat, 

amely könnyű hozzáférést biztosít az 

összesített piaci tendenciákkal kapcsolatos 

adatokhoz, az egységesített 

értékpapírosítási struktúrával való 

összehasonlításokhoz, valamint az 

értékpapírosítást támogató fedezettel 

kapcsolatos részletes adatokhoz. Nem 

szükséges, hogy ez az adattár, azaz az 

Európai Értékpapír-piaci Adattár 

(ESDR), maga állítsa elő és kezelje az 

összes ilyen információt. Már léteznek 

hasonló, nem kötelező jellegű 

kezdeményezések, amelyek az európai 

adattárházhoz hasonló adatbázisok 

létrehozását eredményezték. Az 

nyilvánosságra hozandó információk 

tekintetében ezért a lehetőségekhez 

mérten a meglévő táblákra támaszkodnak 

és kihasználják a meglévő infrastruktúrát. 

 Az ESDR a meglévő infrastruktúrákon 

túlmutatva a lehetséges 

rendszerkockázatokkal kapcsolatos adatok 

megszerzésére fog törekedni. Az ESDR fő 
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célja a kockázatok aszimmetriáinak 

csökkentése és az átláthatóság 

megteremtése, elősegítve a 

rendszerkockázatok kezelését, ami viszont 

előmozdítja a piaci fegyelmet. 

Ugyanakkor az ESDR-nek ösztönöznie és 

támogatnia kell a piac hosszú távú és 

fenntartható fejlődését, emellett pedig 

tartania kell a kapcsolatot mindhárom 

főszereplővel, azaz a 

kockázatértékesítőkkel, a 

kockázatvásárlókkal és a felügyeleti 

hatóságokkal. 

 Az ESDR irányítása a Globális 

Jogiszemély-azonosító Alapítvány 

(GLEIF) esetében kialakított irányítási 

struktúrát követi. Konkrétan az ESDR 

felügyeletét meg kell osztani a 

kockázatértékesítői, a kockázatvásárlói és 

a felügyeleti közösség képviselői között. Az 

ESMA hangolja össze és irányítja a 

felügyeleti közösség felügyeleti 

erőfeszítéseit. A többi európai felügyeleti 

hatóság, azaz az Európai 

Rendszerkockázati Testület (ERKT), az 

Európai Központi Bank és az Európai 

Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-

hatóság (EIOPA) szintén átgondolja, hogy 

ez az adattár miként segíthetné őket 

kötelezettségeik teljesítésében. 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 
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információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. Az 

uniós piac átláthatóságának fokozása 

érdekében létre kell hozni egy adattárat az 

értékpapírosítás alapjául szolgáló 

kitettségek vonatkozásában. Már léteznek 

hasonló, nem kötelező jellegű 

kezdeményezések, amelyek az európai 

adattárházhoz hasonló adatbázisok 

létrehozását eredményezték. A 

közzéteendő információk körét ezért az 

ilyen adatbázisok már meglévő közzétételi 

sablonjai alapján kell meghatározni. 

Amennyiben az ESMA úgy dönt, hogy egy 

ilyen adatbázis működtetését külső félre 

bízza, az adattárat a Globális Jogiszemély-

azonosító Alapítvány (GLEIF) 

iránymutatásainak megfelelően kell 

létrehozni, és az továbbra is 

támaszkodhatna az európai adattárházra. 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Brian Hayes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 
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információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. Az 

ESMA az értékpapírosítás terén létrehoz 

egy európai adattárat, amelyet 

összehangolnak minden ehhez 

kapcsolódó, meglévő adattárral, 

különösen az EKB-n belül működő 

európai adattárházzal. Az ESMA ezen 

adattáron felül a saját weboldalán is 

közzéteszi és naprakészen tartja azon 

illetékes hatóságok listáját, amelyeket a 

tagállamok felruháztak a szükséges 

felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 

hatáskörökkel. 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó, átlátható és az ezen 

eszközökben rejlő valódi kockázaton 

alapuló rendszert, amelyben a befektetők 

az ügyletek teljes futamideje alatt 
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értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra és 

az azok alapjául szolgáló eszközökre 
vonatkozó megbízható információkhoz. A 

piacnak átláthatónak kell lennie, és az 

említett adatokat tartalmazó megfelelő 

nyilvános jegyzék kialakításával elő kell 

segítenie az információcserét. 

Or. it 

 

Módosítás  145 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, továbbá megkönnyíti, hogy 

a befektetők folyamatosan, egyszerűen és 

díjmentesen férjenek hozzá az 

értékpapírosításokra vonatkozó megbízható 

információkhoz. 

Or. el 
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Módosítás  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek adatszolgáltatási kötelezettségeit, 

továbbá megkönnyíti, hogy a befektetők 

folyamatosan, egyszerűen és díjmentesen 

férjenek hozzá az értékpapírosításokra 

vonatkozó megbízható információkhoz. 

(13) A befektetők csak akkor képesek 

előzetes vizsgálatot végezni, és így 

tájékozott módon értékelni valamely 

értékpapírosítási eszköz hitelképességét, ha 

hozzáférnek az eszközre vonatkozó 

információkhoz. A meglévő uniós 

vívmányokra építve fontos kialakítani egy 

olyan átfogó rendszert, amelyben a 

befektetők az ügyletek teljes futamideje 

alatt hozzáférnek minden lényeges 

információhoz, és amely csökkenti az 

értékpapírosítást kezdeményezők és a 

szponzorok adatszolgáltatási 

kötelezettségeit, továbbá megkönnyíti, 

hogy a befektetők folyamatosan, 

egyszerűen és díjmentesen férjenek hozzá 

az értékpapírosításokra vonatkozó 

megbízható információkhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 
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kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz a 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint az egyes ügyletrészsorozatok 

rendelkezésére álló hitelminőség-javítás 

mértékére és formájára vonatkozó 

adatokat. Jóllehet a múltban jól teljesítettek 

az egyszerű, átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. Meg kell 

különböztetni az STS-követelmények két 

típusát: egyrészt a hosszú távú 

értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz az 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint a hitelminőség-javítás mértékére 

és formájára vonatkozó adatokat. Jóllehet a 

múltban jól teljesítettek az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. 
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eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett 

az STS-kritériumoknak az ABCP-

program számára likviditási támogatást 

nyújtó szponzor sajátos szerepét is 

tükrözniük kell. 

Or. it 

 

Módosítás  148 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

bocsássanak a befektetők rendelkezésére a 

befektetőknek szóló jelentésben – így 

azokat az adatokat, amelyekből a 

befektetők számára egyértelműen kiderül, 

hogy előfordultak-e az alábbiak: az alapul 

szolgáló kitettségek kötelezettjeinek 

késedelmes teljesítése vagy nemteljesítése, 

adósságátütemezés, adósságelengedés, a 

követelések átstrukturálása, visszavásárlás, 

a törlesztések szüneteltetése, veszteségek, 

leírások, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülése és az alapul szolgáló 

kitettségek halmazában lévő eszközök 

teljesítményét más módon korrigáló 

lépések. A befektetőknek szóló jelentésben 

ugyancsak rendelkezésre kell bocsátani az 

alapul szolgáló kitettségek és az 

értékpapírosítási kibocsátás kötelezettségei 

által generált pénzáramlásokkal 

kapcsolatos adatokat, külön részletezve az 

értékpapírosítási pozícióhoz kapcsolódó 

bevételeket és kifizetéseket, azaz a 

(14) A befektetők, az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

biztonságának érdekében elő kell írni, 

hogy az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

bocsássanak a befektetők rendelkezésére a 

befektetőknek szóló jelentésben – így 

azokat az adatokat, amelyekből a 

befektetők számára egyértelműen kiderül, 

hogy előfordultak-e az alábbiak: az alapul 

szolgáló kitettségek kötelezettjeinek 

késedelmes teljesítése vagy nemteljesítése, 

adósságátütemezés, adósságelengedés, a 

követelések átstrukturálása, visszavásárlás, 

a törlesztések szüneteltetése, veszteségek, 

leírások, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülése és az alapul szolgáló 

kitettségek halmazában lévő eszközök 

teljesítményét más módon korrigáló 

lépések. A befektetőknek szóló jelentésben 

ugyancsak rendelkezésre kell bocsátani az 

alapul szolgáló kitettségek és az 

értékpapírosítási kibocsátás kötelezettségei 

által generált pénzáramlásokkal 

kapcsolatos adatokat, külön részletezve az 

értékpapírosítási pozícióhoz kapcsolódó 
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hitelszerződés szerinti tőke- és 

kamattörlesztést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatot, a különböző díjakat, a 

kifizetési sorrend módosulását vagy 

bármely partner lecserélését kiváltó 

események bekövetkeztével kapcsolatos 

adatokat, valamint az egyes 

ügyletrészsorozatok rendelkezésére álló 

hitelminőség-javítás mértékére és 

formájára vonatkozó adatokat. Jóllehet a 

múltban jól teljesítettek az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS követelmények 

teljesülése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás alapjául szolgáló eszközök 

hitelminőségét. Ehelyett sokkal inkább arra 

utal, hogy egy prudensen és gondosan 

eljáró befektető képes lesz az 

értékpapírosítás kockázatainak elemzésére. 

Meg kell különböztetni az STS-

követelmények két típusát: egyrészt a 

hosszú távú értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok több rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyleten alapulnak. Emellett az 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

bevételeket és kifizetéseket, azaz a 

hitelszerződés szerinti tőke- és 

kamattörlesztést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatot, a különböző díjakat, a 

kifizetési sorrend módosulását vagy 

bármely partner lecserélését kiváltó 

események bekövetkeztével kapcsolatos 

adatokat, valamint az egyes 

ügyletrészsorozatok rendelkezésére álló 

hitelminőség-javítás mértékére és 

formájára vonatkozó adatokat. Jóllehet a 

múltban jól teljesítettek az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS követelmények 

teljesülése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás alapjául szolgáló eszközök 

hitelminőségét. Ehelyett sokkal inkább arra 

utal, hogy egy prudensen és gondosan 

eljáró befektető képes lesz az 

értékpapírosítás kockázatainak elemzésére. 

Meg kell különböztetni az STS-

követelmények két típusát: egyrészt a 

hosszú távú értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok több rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyleten alapulnak. Emellett az 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

Or. el 

 

Módosítás  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 

kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz a 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint az egyes ügyletrészsorozatok 

rendelkezésére álló hitelminőség-javítás 

mértékére és formájára vonatkozó 

adatokat.Jóllehet a múltban jól teljesítettek 

az egyszerű, átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 

kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz a 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint a hitelminőség-javítás mértékére 

és formájára vonatkozó adatokat.Jóllehet a 

múltban jól teljesítettek az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 
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értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. Meg kell 

különböztetni az STS-követelmények két 

típusát: egyrészt a hosszú távú 

értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett az 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. Meg kell 

különböztetni az STS-követelmények két 

típusát: egyrészt a hosszú távú 

értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett az 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 

kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

(14) Elő kell írni, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők és a 

szponzorok az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot 

befektetői jelentésben bocsássanak a 

befektetők rendelkezésére – így azokat az 

adatokat, amelyek a befektetők számára 

lehetővé teszik az alapul szolgáló 

kitettségek kötelezettjei késedelmes 

teljesítéseinek vagy nemteljesítéseinek 

azonosítását, továbbá az 

adósságátütemezéseknek, az 
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adósságátütemezéseknek, az 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz a 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint az egyes ügyletrészsorozatok 

rendelkezésére álló hitelminőség-javítás 

mértékére és formájára vonatkozó 

adatokat.Jóllehet a múltban jól teljesítettek 

az egyszerű, átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. Meg kell 

különböztetni az STS-követelmények két 

típusát: egyrészt a hosszú távú 

értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

adósságelengedéseknek, a követelések 

átstrukturálásának, a visszavásárlásoknak, 

a törlesztések szüneteltetésének, a 

veszteségeknek, a leírásoknak, a 

nemteljesítő kitettségek megtérüléseinek és 

az alapul szolgáló kitettségek halmazában 

lévő eszközök teljesítményét más módon 

javító eseményeknek az azonosítását. A 

befektetői jelentésben ugyancsak 

rendelkezésre kell bocsátani az alapul 

szolgáló kitettségek és az értékpapírosítási 

kibocsátás kötelezettségei által generált 

pénzáramlásokkal kapcsolatos adatokat, 

külön részletezve az értékpapírosítási 

pozíció jövedelmét és kifizetéseit, azaz a 

ütemezett tőketörlesztést, az ütemezett 

kamatfizetést, az előtörlesztést és a 

késedelmi kamatfizetést, a különböző 

díjakat, a kifizetési sorrend módosulását 

vagy bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint az egyes ügyletrészsorozatok 

rendelkezésére álló hitelminőség-javítás 

mértékére és formájára vonatkozó 

adatokat.Jóllehet a múltban jól teljesítettek 

az egyszerű, átlátható és egységesített 

értékpapírosítások, az STS-követelmények 

teljesítése nem jelenti azt, hogy az 

értékpapírosítási pozíció kockázatmentes, 

és semmilyen módon nem jelzi az 

értékpapírosítás mögöttes hitelminőségét. 

Ehelyett sokkal inkább arra utal, hogy egy 

prudensen és gondosan eljáró befektető 

képes lesz az értékpapírosítás 

kockázatainak elemzésére. Meg kell 

különböztetni az STS-követelmények két 

típusát: egyrészt a hosszú távú 

értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, másrészt a rövid távú 

(ABCP) értékpapírosításra vonatkozó 

követelményeket, mely utóbbi tekintetében 

az elsőhöz nagymértékben hasonló 

követelményeket kell megállapítani a két 

piaci szegmens strukturális jellemzőit 

tükröző specifikus eltérésekkel. E piacok 

eltérően működnek, mivel az ABCP-

programok számos rövid távú, lejáratukat 

követően megújítandó kitettségből álló 

ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett az 
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ABCP-ügyletre támaszkodnak. Emellett az 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

STS-kritériumoknak az ABCP-program 

számára likviditási támogatást nyújtó 

szponzor sajátos szerepét is tükrözniük 

kell. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A nem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosítások esetében 

nem az alapul szolgáló kitettségeket 

ruházzák át a kibocsátóra, hanem – 

származtatott szerződés vagy garancia 

révén – csak azok hitelkockázatát. Ez újabb 

partnerkockázatot vezet be az 

értékpapírosításba, és mindenekelőtt a 

származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció 

összetettségét. Jelenleg sem nemzetközi, 

sem uniós szinten nem állnak 

rendelkezésre olyan elemzések, amelyek az 

ilyen típusú értékpapírosítások STS-

kritériumait állapítanák meg. A jövőben el 

kell végezni majd annak értékelését, hogy 

egyes olyan szintetikus értékpapírosítások, 

amelyek a pénzügyi válság idején jól 

teljesítettek, továbbá egyszerűek, 

átláthatóak és egységesítettek, 

elismerhetők-e STS-

értékpapírosításokként. Ennek alapján a 

Bizottság egy a jövőben benyújtandó 

javaslatban értékelni fogja, hogy a nem 

valódi átruházást megtestesítő 

értékpapírosításokra alkalmazható-e az 

„STS” megjelölés. 

(16) A nem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosítások esetében 

nem az alapul szolgáló kitettségeket 

ruházzák át a kibocsátóra, hanem – 

származtatott szerződés vagy garancia 

révén – csak azok hitelkockázatát. Ez újabb 

partnerkockázatot vezet be az 

értékpapírosításba, és mindenekelőtt a 

származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció 

összetettségét. Jelenleg sem nemzetközi, 

sem uniós szinten nem állnak 

rendelkezésre olyan elemzések, amelyek az 

ilyen típusú értékpapírosítások STS-

kritériumait állapítanák meg. A szintetikus 

értékpapírosítások semmilyen 

körülmények között nem tekinthetők STS-

értékpapírosításnak. 

Or. en 
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Módosítás  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A nem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosítások esetében 

nem az alapul szolgáló kitettségeket 

ruházzák át a kibocsátóra, hanem – 

származtatott szerződés vagy garancia 

révén – csak azok hitelkockázatát. Ez újabb 

partnerkockázatot vezet be az 

értékpapírosításba, és mindenekelőtt a 

származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció 

összetettségét. Jelenleg sem nemzetközi, 

sem uniós szinten nem állnak 

rendelkezésre olyan elemzések, amelyek az 

ilyen típusú értékpapírosítások STS-

kritériumait állapítanák meg. A jövőben el 

kell végezni majd annak értékelését, hogy 

egyes olyan szintetikus értékpapírosítások, 

amelyek a pénzügyi válság idején jól 

teljesítettek, továbbá egyszerűek, 

átláthatóak és egységesítettek, 

elismerhetők-e STS-

értékpapírosításokként. Ennek alapján a 

Bizottság egy a jövőben benyújtandó 

javaslatban értékelni fogja, hogy a nem 

valódi átruházást megtestesítő 

értékpapírosításokra alkalmazható-e az 

„STS” megjelölés. 

(16) A nem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosítások esetében 

nem az alapul szolgáló kitettségeket 

ruházzák át a kibocsátóra, hanem – 

származtatott szerződés vagy garancia 

révén – csak azok hitelkockázatát. Ez újabb 

partnerkockázatot vezet be az 

értékpapírosításba, és mindenekelőtt a 

származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció 

összetettségét. Jelenleg sem nemzetközi, 

sem uniós szinten nem állnak 

rendelkezésre olyan elemzések, amelyek az 

ilyen típusú értékpapírosítások STS-

kritériumait állapítanák meg. Ennélfogva 

helyénvaló a szintetikus 

értékpapírosításokat kizárni e rendelet 

hatálya alól. 

Or. it 

 

Módosítás  153 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A nem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosítások esetében 

nem az alapul szolgáló kitettségeket 

ruházzák át a kibocsátóra, hanem – 

származtatott szerződés vagy garancia 

révén – csak azok hitelkockázatát. Ez 

újabb partnerkockázatot vezet be az 

értékpapírosításba, és mindenekelőtt a 

származtatott szerződés tartalmához 

kapcsolódóan növelheti a konstrukció 

összetettségét. Jelenleg sem nemzetközi, 

sem uniós szinten nem állnak 

rendelkezésre olyan elemzések, amelyek az 

ilyen típusú értékpapírosítások STS-

kritériumait állapítanák meg. A jövőben el 

kell végezni majd annak értékelését, hogy 

egyes olyan szintetikus értékpapírosítások, 

amelyek a pénzügyi válság idején jól 

teljesítettek, továbbá egyszerűek, 

átláthatóak és egységesítettek, 

elismerhetők-e STS-

értékpapírosításokként. Ennek alapján a 

Bizottság egy a jövőben benyújtandó 

javaslatban értékelni fogja, hogy a nem 

valódi átruházást megtestesítő 

értékpapírosításokra alkalmazható-e az 

„STS” megjelölés. 

(16) A szintetikus értékpapírosítások 

esetében nem az alapul szolgáló 

kitettségeket ruházzák át a kibocsátóra, 

hanem – származtatott szerződés vagy 

garancia révén – csak azok hitelkockázatát. 

Jelenleg sem nemzetközi, sem uniós 

szinten nem állnak rendelkezésre olyan 

elemzések, amelyek az ilyen típusú 

értékpapírosítások STS-kritériumait 

állapítanák meg. A jövőben el kell végezni 

majd annak értékelését, hogy egyes olyan 

szintetikus értékpapírosítások, amelyek a 

pénzügyi válság idején jól teljesítettek, 

továbbá egyszerűek, átláthatóak és 

egységesítettek, elismerhetők-e STS-

értékpapírosításokként. Ennek alapján a 

Bizottság egy a jövőben benyújtandó 

javaslatban értékelni fogja, hogy a nem 

valódi átruházást megtestesítő 

értékpapírosításokra alkalmazható-e az 

„STS” megjelölés. 

Or. en 

Indokolás 

A „valódi átruházás” jelentésétől függően (amelyet sehol nem határoztak meg) lehetnek olyan 

típusú értékpapírosítások is, amelyek esetében nem beszélhetünk sem „valódi átruházást” 

megtestesítő értékpapírosításról, sem pedig szintetikus értékpapírosításról. Ez a 

preambulumbekezdés a szintetikus értékpapírosításokkal foglalkozik, ezért az egyértelműség 

érdekében javasoljuk a szöveg módosítását. 
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Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Biztosítandó az alapul szolgáló 

kitettségek értékelésének megkönnyítését, 

és hogy a befektetők hatékony előzetes 

vizsgálatot végezzenek, az 

értékpapírosítási ügyleteket olyan 

kitettséghalmazokra kell építeni, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének; 

ilyenek például a lakóingatlannal fedezett 

hitelekből, a kereskedelmi ingatlannal 

fedezett hitelekből, az azonos kategóriába 

tartozó vállalkozások beruházásainak 

vagy üzleti műveleteinek finanszírozását 

célzó lízingből vagy hitelkeretekből, a 

gépjárműhitelekből vagy lízingből és a 

személyi, családi vagy háztartási 

fogyasztási hitelekből vagy hitelkeretekből 

álló halmazok. 

(18) Biztosítandó az alapul szolgáló 

kitettségek értékelésének megkönnyítését, 

és hogy a befektetők hatékony előzetes 

vizsgálatot végezzenek, az 

értékpapírosítási ügyleteket olyan 

kitettséghalmazokra kell építeni, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének; 

ilyenek például a magánszemélyeknek 

nyújtott, lakóingatlannal fedezett 

ingatlanhitelek, a kereskedelmi ingatlannal 

fedezett ingatlanhitelek, a személyi, 

családi vagy háztartási fogyasztási célra 

magánszemélyeknek nyújtott fogyasztói 

hitelek, a gépjárművásárlás 

finanszírozására szolgáló pénzügyi 

szerződések (többek között hitel-, lízing- és 

részletvásárlási szerződések), a 

készletvásárlás vagy -fenntartás 

finanszírozása céljából gépjármű-

kereskedőkkel kötött hitelszerződések, a 

kkv-knak nyújtott hitelek, a vállalatoknak 

(kivéve kkv-k) nyújtott hitelek, a 

vevőkövetelések, valamint a gép- és 

berendezéslízingek (kivéve a 

személygépkocsikra, kisteherautókra, 

tehergépkocsikra és motorkerékpárokra 

kötött lízingszerződéseket). 

Or. en 
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Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Biztosítandó az alapul szolgáló 

kitettségek értékelésének megkönnyítését, 

és hogy a befektetők hatékony előzetes 

vizsgálatot végezzenek, az 

(18) Biztosítandó az alapul szolgáló 

kitettségek értékelésének megkönnyítését, 

és hogy a befektetők hatékony előzetes 

vizsgálatot végezzenek, az 
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értékpapírosítási ügyleteket olyan 

kitettséghalmazokra kell építeni, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének; 

ilyenek például a lakóingatlannal fedezett 

hitelekből, a kereskedelmi ingatlannal 

fedezett hitelekből, az azonos kategóriába 

tartozó vállalkozások beruházásainak vagy 

üzleti műveleteinek finanszírozását célzó 

lízingből vagy hitelkeretekből, a 

gépjárműhitelekből vagy lízingből és a 

személyi, családi vagy háztartási 

fogyasztási hitelekből vagy hitelkeretekből 

álló halmazok. 

értékpapírosítási ügyleteket olyan 

kitettséghalmazokra kell építeni, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének. Ezek 

közé a következők tartoznak: a 

lakóingatlannal fedezett hitelekből, a 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

hitelekből, a vevőkövetelésekből, az azonos 

kategóriába tartozó vállalkozások 

beruházásainak vagy üzleti műveleteinek 

finanszírozását célzó lízingből vagy 

hitelkeretekből, a gépjárműhitelekből vagy 

lízingből és a személyi, családi vagy 

háztartási fogyasztási hitelekből vagy 

hitelkeretekből álló halmazok. 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Meg kell akadályozni az „originate-

to-distribute” (keletkeztess, hogy 

szétoszthass) modell újbóli megjelenését. 

Ebben a modellben a hitelezők laza 

hitelezési feltételek mellett hiteleznek, 

mivel előre tudják, hogy a kapcsolódó 

kockázatokat harmadik feleknek adják 

majd el. Ennek megfelelően az 

értékpapírosítandó kitettségeket a 

kezdeményező vagy az eredeti hitelező 

szokásos üzletmenetében, olyan hitelezési 

feltételeknek megfelelően kell 

kezdeményezni, amelyek nem kevésbé 

szigorúak, mint az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy az eredeti hitelező 

nem értékpapírosítandó hasonló 

kitettségeinek kezdeményezésekor 

alkalmazott feltételek. A hitelezési 

feltételek lényeges változásairól 

maradéktalanul tájékoztatni kell a 

potenciális befektetőket. Az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek vagy 

(19) Meg kell akadályozni – éppen úgy, 

mint a 2008. évi másodlagos jelzálogpiaci 

válságot megelőző időszakban – az 

„originate-to-distribute” (keletkeztess, 

hogy szétoszthass) modell újbóli 

megjelenését. Ebben a modellben a 

hitelezők laza hitelezési feltételek mellett 

hiteleznek, mivel előre tudják, hogy a 

kapcsolódó kockázatokat harmadik 

feleknek adják majd el. Aggodalommal 

jegyzi meg, hogy egyes bankok az 

ingatlanvásárlás költségeinek 100%-át 

finanszírozó hiteleket kezdenek kínálni. 

Ennek megfelelően az értékpapírosítandó 

kitettségeket a kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező szokásos üzletmenetében, 

olyan hitelezési feltételeknek megfelelően 

kell kezdeményezni, amelyek nem kevésbé 

szigorúak, mint az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy az eredeti hitelező 

nem értékpapírosítandó hasonló 

kitettségeinek kezdeményezésekor 
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az eredeti hitelezőnek elegendő 

tapasztalattal kell rendelkeznie olyan 

kitettségek kezdeményezése terén, amelyek 

az értékpapírosított kitettséghez hasonló 

jellegűek. Azon értékpapírosítások 

esetében, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek lakóingatlannal fedezett hitelek, 

a hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan 

hitelt, amelyet azon előfeltételezés mellett 

értékesítettek és nyújtottak, hogy a 

hitelkérelmező – vagy adott esetben a 

közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy 

a közölt információkat a hitelnyújtó nem 

feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése tekintetében 

adott esetben meg kell felelni a 

2014/17/EU vagy a 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben 

foglaltaknak vagy harmadik országok 

egyenértékű követelményeinek is. 

alkalmazott feltételek. A hitelezési 

feltételek lényeges változásairól 

maradéktalanul tájékoztatni kell a 

potenciális befektetőket. Az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek vagy 

az eredeti hitelezőnek elegendő 

tapasztalattal kell rendelkeznie olyan 

kitettségek kezdeményezése terén, amelyek 

az értékpapírosított kitettséghez hasonló 

jellegűek. Azon értékpapírosítások 

esetében, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek lakóingatlannal fedezett hitelek, 

a hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan 

hitelt, amelyet azon előfeltételezés mellett 

értékesítettek és nyújtottak, hogy a 

hitelkérelmező – vagy adott esetben a 

közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy 

a közölt információkat a hitelnyújtó nem 

feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése tekintetében 

adott esetben meg kell felelni a 

2014/17/EU vagy a 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben 

foglaltaknak vagy harmadik országok 

egyenértékű követelményeinek is. 

Or. it 

 

Módosítás  157 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Meg kell akadályozni az „originate-

to-distribute” (keletkeztess, hogy 

szétoszthass) modell újbóli megjelenését. 

Ebben a modellben a hitelezők nem 

megalapozott, kevéssé szigorú hitelezési 

normák alkalmazásával hiteleznek, mivel 

előre tudják, hogy a kapcsolódó 

kockázatokat végül harmadik feleknek 

adják majd el. Ennek megfelelően az 

értékpapírosítandó kitettségeket az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

(19) Meg kell akadályozni az „originate-

to-distribute” (keletkeztess, hogy 

szétoszthass) modell újbóli megjelenését. 

Ebben a modellben a hitelezők nem 

megalapozott, kevéssé szigorú hitelezési 

normák alkalmazásával hiteleznek, mivel 

előre tudják, hogy a kapcsolódó 

kockázatokat végül harmadik feleknek 

adják majd el. Ennek megfelelően az 

értékpapírosítandó kitettségeket az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 
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eredeti hitelező szokásos üzletmenetében, 

olyan hitelezési normák alkalmazásával 

kell kihelyezni, amelyek nem kevésbé 

szigorúak, mint az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy az eredeti hitelező 

nem értékpapírosítandó hasonló 

kitettségeinek kihelyezésekor alkalmazott 

normák. A hitelezési feltételek lényeges 

változásairól maradéktalanul tájékoztatni 

kell a potenciális befektetőket. Az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek vagy 

az eredeti hitelezőnek elegendő 

tapasztalattal kell rendelkeznie olyan 

kitettségek kezdeményezése terén, amelyek 

az értékpapírosított kitettséghez hasonló 

jellegűek. Azon értékpapírosítások 

esetében, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek lakóingatlan-hitelek, a hitelek 

halmaza nem tartalmazhat olyan hitelt, 

amelyet azzal hirdettek és nyújtottak, hogy 

a hitelkérelmező – vagy adott esetben a 

közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy 

a közölt információkat a hitelnyújtó nem 

feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése tekintetében 

adott esetben meg kell felelni a 

2014/17/EU vagy a 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben 

foglaltaknak vagy harmadik országok 

egyenértékű követelményeinek is. 

eredeti hitelező szokásos üzletmenetében, 

olyan hitelezési normák alkalmazásával 

kell kihelyezni, amelyeknek 

ugyanolyanoknak kell lenniük, mint az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségeinek kihelyezésekor 

alkalmazott normák. A hitelezési feltételek 

lényeges változásairól maradéktalanul 

tájékoztatni kell a potenciális befektetőket. 

Az értékpapírosítást kezdeményezőnek 

vagy az eredeti hitelezőnek elegendő 

tapasztalattal kell rendelkeznie olyan 

kitettségek kezdeményezése terén, amelyek 

az értékpapírosított kitettséghez hasonló 

jellegűek. Azon értékpapírosítások 

esetében, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek lakóingatlan-hitelek, a hitelek 

halmaza nem tartalmazhat olyan hitelt, 

amelyet azzal hirdettek és nyújtottak, hogy 

a hitelkérelmező – vagy adott esetben a 

közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy 

a közölt információkat a hitelnyújtó nem 

feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése tekintetében 

adott esetben meg kell felelni a 

2014/17/EU vagy a 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben 

foglaltaknak vagy harmadik országok 

egyenértékű követelményeinek is. 

Or. el 

 

Módosítás  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az 

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

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

megfelel az STS-követelményeknek. Az 

ESMA ezt követően az értékpapírosítást 

felveszi a honlapján tájékoztatási célból 

közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a 

bejelentett STS-értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe nem jelenti azt, hogy az ESMA 

vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS-

követelményeknek. Az STS-

követelményeknek való megfelelés az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólagos felelőssége. Ez a piac 

átláthatósága mellett azt is biztosítja, hogy 

az értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek felelősek azon állításukért, hogy 

az értékpapírosítás STS-értékpapírosítás. 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az STS-követelményeknek. Az 

ESMA ezt követően az értékpapírosítást 

felveszi a honlapján tájékoztatási célból 

közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a 

bejelentett STS-értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe azt jelenti, hogy az ESMA 

vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS-

követelményeknek. 

Or. it 

 

Módosítás  159 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az STS-követelményeknek. Az 

ESMA ezt követően az értékpapírosítást 

felveszi a honlapján tájékoztatási célból 

közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a 

bejelentett STS-értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe nem jelenti azt, hogy az ESMA 

vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS-

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az 

ESMA-t arról, hogy az STS-

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítást jegyzékbe kívánja venni. 

Mihelyt az ESDR megerősítette, hogy a 

közzététel szempontjából szükséges 

minden adatot megkapott, az ESMA ezt 

követően a megjelölt ügyletet felveszi a 

honlapján tájékoztatási célból közzétett 

ügyletek jegyzékébe. Az ügyletek 

ugyanezen jegyzéke az ESDR weboldalán 



 

AM\1101631HU.doc 51/154 PE587.495v01-00 

 HU 

követelményeknek. Az STS-

követelményeknek való megfelelés az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólagos felelőssége. Ez a piac 

átláthatósága mellett azt is biztosítja, hogy 

az értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek felelősek azon állításukért, hogy 

az értékpapírosítás STS-értékpapírosítás. 

is megjelenik. Az értékpapírosítási 

kibocsátás felvétele a bejelentett STS-

értékpapírosítások ESMA-jegyzékébe nem 

jelenti azt, hogy az ESMA vagy más 

illetékes hatóság igazolta, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az STS-

követelményeknek, vagy hogy a 

szolgáltatott adatok pontosak és 

időszerűek. Az STS-követelményeknek 

való megfelelés az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység kizárólagos 

felelőssége. Ez a pontos és időszerű 

adatszolgáltatás, illetve a piac 

átláthatósága mellett azt is biztosítja, hogy 

az értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek felelősek azon állításukért, hogy 

az értékpapírosítás STS-értékpapírosítás. 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést az 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az STS követelményeknek. Az 

ESMA-nak ezt követően fel kell vennie az 

értékpapírosítást a honlapján tájékoztatás 

céljából közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a 

bejelentett STS értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe nem jelenti azt, hogy az ESMA 

vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS 

követelményeknek. Az STS 

(20) Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység 

használni kívánja az „STS” megjelölést az 

értékpapírosítására, értesítenie kell a 

befektetőket, az illetékes hatóságokat és az 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az STS követelményeknek. Az 

ESMA-nak ezt követően fel kell vennie az 

értékpapírosítást a honlapján tájékoztatás 

céljából közzétett ügyletek jegyzékébe. Az 

értékpapírosítási kibocsátás felvétele a 

bejelentett STS értékpapírosítások ESMA-

jegyzékébe nem jelenti azt, hogy az ESMA 

vagy más illetékes hatóság igazolta, hogy 

az értékpapírosítás megfelel az STS 

követelményeknek. Az STS 
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követelményeknek való megfelelés 

változatlanul az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység kizárólagos 

felelőssége. Ez a piac átláthatósága mellett 

azt is biztosítja, hogy az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

feleljenek azon állításukért, hogy az 

értékpapírosítás STS értékpapírosítás. 

követelményeknek való megfelelés 

változatlanul az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység kizárólagos 

felelőssége. Ez a piac átláthatósága mellett 

azt is biztosítja, hogy az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

felelősek azon állításukért, hogy az 

értékpapírosítás STS-értékpapírosítás, ez a 

befektetők védelme érdekében és a 

felesleges „originate-to-distribute” 

(keletkeztess, hogy szétoszthass) modell 

újbóli megjelenésének megakadályozása 

érdekében történik.  

Or. el 

 

Módosítás  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Ha valamely értékpapírosítás többé 

már nem felel meg az STS-

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 
késedelem nélkül tájékoztatnia kell erről az 

ESMA-t. Emellett, amennyiben illetékes 

hatóság közigazgatási szankciókat 

állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el egy STS-

értékpapírosításként bejelentett 

értékpapírosítás tekintetében, az adott 

illetékes hatóságnak késedelem nélkül 

értesítenie kell az ESMA-t annak 

érdekében, hogy az a bejelentett STS-

értekpapírosítások jegyzékében ezt 

feltüntethesse, ezúton tájékoztatva a 

befektetőket a szankciókról és az STS-

értesítés megbízhatóságáról. Ennélfogva az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

(21) Ha valamely értékpapírosítás többé 

már nem felel meg az STS-

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek és a szponzornak 

késedelem nélkül tájékoztatnia kell erről az 

ESMA-t. Emellett, amennyiben illetékes 

hatóság közigazgatási szankciókat 

állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el egy STS-

értékpapírosításként bejelentett 

értékpapírosítás tekintetében, az adott 

illetékes hatóságnak késedelem nélkül 

értesítenie kell az ESMA-t annak 

érdekében, hogy az a bejelentett STS-

értekpapírosítások jegyzékében ezt 

feltüntethesse, ezúton tájékoztatva a 

befektetőket a szankciókról és az STS-

értesítés megbízhatóságáról. Ennélfogva az 

értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor érdeke, hogy hírnevének 

védelmére tekintettel csak jól megfontolt 
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egység érdeke, hogy hírnevének védelmére 

tekintettel csak jól megfontolt esetben 

nyújtson be STS-értesítést. 

esetben nyújtson be STS-értesítést. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A befektetőknek célszerű az érintett 

kockázatoknak megfelelő, saját előzetes 

vizsgálatot végezniük a befektetést 

megelőzően, ugyanakkor az STS-

értesítéseknek és az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység által az STS-

követelményeknek való megfelelésről adott 

információknak megfelelő támaszt kell 

nyújtaniuk számukra. 

(22) A befektetőknek célszerű az érintett 

kockázatoknak megfelelő, saját előzetes 

vizsgálatot végezniük a befektetést 

megelőzően, ugyanakkor a harmadik fél 

általi STS-tanúsításnak és az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység által az STS-követelményeknek 

való megfelelésről adott információknak 

megfelelő támaszt kell nyújtaniuk 

számukra. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A befektetőknek célszerű az érintett 

kockázatoknak megfelelő, saját előzetes 

vizsgálatot végezniük a befektetést 

megelőzően, ugyanakkor az STS-

értesítéseknek és az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység által az STS-

követelményeknek való megfelelésről adott 

információknak megfelelő támaszt kell 

(22) A befektetőknek célszerű az érintett 

kockázatoknak megfelelő, saját előzetes 

vizsgálatot végezniük a befektetést 

megelőzően, ugyanakkor az STS-

értesítéseknek és az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor által az STS-

követelményeknek való megfelelésről adott 

információknak megfelelő támaszt kell 

nyújtaniuk számukra. Nem 
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nyújtaniuk számukra. támaszkodhatnak azonban kizárólag 

ezekre az értesítésekre, illetve az 

értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor által szolgáltatott információkra. 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység számára hasznos lehet harmadik fél 

bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját 

értékelést végezzenek, vállaljanak 

felelősséget befektetési döntéseikért, és ne 

hagyatkozzanak automatikusan ilyen 

harmadik felekre. 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység számára döntő fontosságú, hogy 

egy engedéllyel rendelkező harmadik felet 

is bevonjanak az STS-tanúsítás 

biztosításába, valamint annak 

ellenőrzésébe, hogy az értékpapírosítás 

megfelel-e az STS-kritériumoknak; ez 

egyúttal az STS-értékpapírosítások piaca 

iránti bizalom növeléséhez is 

hozzájárulhat. Fontos ugyanakkor, hogy a 

befektetők saját értékelést végezzenek, 

vállaljanak felelősséget befektetési 

döntéseikért, és ne hagyatkozzanak 

automatikusan ilyen harmadik felekre. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 
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egység számára hasznos lehet harmadik fél 

bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját 

értékelést végezzenek, vállaljanak 

felelősséget befektetési döntéseikért, és ne 

hagyatkozzanak automatikusan ilyen 

harmadik felekre. 

egység számára hasznos lehet harmadik fél 

bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Az 

értékpapírosítást kezdeményezők és a 

szponzorok olyan harmadik fél 

szolgáltatásait is igénybe vehetik, amely e 

rendeletnek megfelelően engedéllyel 

rendelkezik annak vizsgálatára, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak. Ezeket a szerveket 

szabályozói felügyelet alá kell vonni. Az 

ESMA-nak küldött értesítésben és ezt 

követően az ESMA honlapján közzétett 

tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy az 

STS-kritériumoknak való megfelelést 

engedéllyel rendelkező harmadik fél 

igazolta. Fontos ugyanakkor, hogy a 

befektetők saját értékelést végezzenek, 

vállaljanak felelősséget befektetési 

döntéseikért, és ne hagyatkozzanak 

automatikusan ilyen harmadik felekre. 

Or. en 

 

Módosítás  166 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység számára hasznos lehet harmadik fél 

bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját 

értékelést végezzenek, felelősséget 

vállaljanak befektetési döntéseikért, és ne 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység számára hasznos harmadik fél 

bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulna. Az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek szintén igénybe vehetik 
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hagyatkozzanak automatikusan ilyen 

harmadik felekre. 

harmadik fél szolgáltatásait. A harmadik 

fél e rendelettel összhangban engedéllyel 

rendelkezik annak vizsgálatára, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak. 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mind a befektető, mind az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység számára hasznos lehet harmadik 

fél bevonása annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak; ez egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját 

értékelést végezzenek, felelősséget 

vállaljanak befektetési döntéseikért, és ne 

hagyatkozzanak automatikusan ilyen 

harmadik felekre. 

(23) Harmadik feleket fel lehet kérni 

annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak, mivel bevonásuk mind a 

befektetők, mind az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

számára hasznos lehet, és egyúttal az STS-

értékpapírosítások piaca iránti bizalom 

növeléséhez is hozzájárulhat. Fontos 

ugyanakkor, hogy a befektetők saját 

értékelést végezzenek, felelősséget 

vállaljanak befektetési döntéseikért, és ne 

hagyatkozzanak automatikusan ilyen 

harmadik felekre. A harmadik fél által 

végzett ellenőrzések semmilyen módon 

nem érinthetik az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység e 

rendelet szerinti jogi kötelezettségeik 

teljesítésére vonatkozó felelősségét. 

Or. en 

 

Módosítás  168 

Danuta Maria Hübner 
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Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Annak érdekében, hogy a 

befektetők megbízható és független 

véleményt kaphassanak az 

értékpapírosítás STS-kritériumoknak való 

megfeleléséről, célszerű olyan szabályokat 

és kritériumokat megállapítani, amelyek 

biztosítják, hogy a harmadik felek csak 

akkor kapnak engedélyt az említett 

megfelelés ellenőrzésére, ha az 

értékpapírosítást kezdeményezővel, a 

hitelezővel és a különleges célú gazdasági 

egységgel nem áll fenn az 

összeférhetetlenség veszélye. 

Or. en 

 

Módosítás  169 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A tagállamoknak illetékes 

hatóságokat kell kijelölniük, és fel kell 

ruházniuk őket a szükséges felügyeleti, 

vizsgálati és szankcionálási hatáskörökkel. 

A közigazgatási szankciókat és korrekciós 

intézkedéseket főszabály szerint közzé kell 

tenni. Mivel a befektető, az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem feltétlenül ugyanabban a 

tagállamban telepedett le, azaz eltérő 

ágazati illetékes hatóságok felügyelete alá 

tartozhat, a releváns illetékes hatóságok – 

az 1024/2013/EU tanácsi rendeletnek24 

megfelelően ideértve az Európai Központi 

Bankot (EKB) is – és az európai felügyeleti 

hatóságok közötti szoros együttműködést 

kölcsönös információcsere és felügyeleti 

(24) A tagállamoknak illetékes 

hatóságokat kell kijelölniük, és fel kell 

ruházniuk őket a szükséges felügyeleti, 

vizsgálati és szankcionálási hatáskörökkel, 

hogy felügyelhessék az STS-piaci 

szereplőket. A közigazgatási szankciókat 

és korrekciós intézkedéseket főszabály 

szerint közzé kell tenni. Mivel a befektető, 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem feltétlenül ugyanabban a 

tagállamban telepedett le, azaz eltérő 

ágazati illetékes hatóságok felügyelete alá 

tartozhat, a releváns illetékes hatóságok – 

az 1024/2013/EU tanácsi rendeletnek24 

megfelelően ideértve az Európai Központi 

Bankot (EKB) is – és az európai felügyeleti 

hatóságok közötti szoros együttműködést 
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segítségnyújtás útján kell biztosítani. kölcsönös információcsere és felügyeleti 

segítségnyújtás útján kell biztosítani. 

__________________ __________________ 

24 A Tanács 2013. október 15-i 

1024/2013/EU rendelete az Európai 

Központi Banknak a hitelintézetek 

prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 

történő megbízásáról (HL L 287., 

2013.10.29., 263. o.) 

24 A Tanács 2013. október 15-i 

1024/2013/EU rendelete az Európai 

Központi Banknak a hitelintézetek 

prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 

történő megbízásáról (HL L 287., 

2013.10.29., 263. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A tagállamoknak illetékes 

hatóságokat kell kijelölniük, és fel kell 

ruházniuk őket a szükséges felügyeleti, 

vizsgálati és szankcionálási hatáskörökkel. 

A közigazgatási szankciókat és korrekciós 

intézkedéseket főszabály szerint közzé kell 

tenni. Mivel a befektető, az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem feltétlenül ugyanabban a 

tagállamban telepedett le, azaz eltérő 

ágazati illetékes hatóságok felügyelete alá 

tartozhat, a releváns illetékes hatóságok – 

az 1024/2013/EU tanácsi rendeletnek 

megfelelően ideértve az Európai Központi 

Bankot (EKB) is – és az európai felügyeleti 

hatóságok közötti szoros együttműködést 

kölcsönös információcsere és felügyeleti 

segítségnyújtás útján kell biztosítani. 

(24) A tagállamoknak illetékes 

hatóságokat kell kijelölniük, és 

támogatniuk kell őket a szükséges 

felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 

hatáskörök gyakorlásában. A 

közigazgatási szankciókat és korrekciós 

intézkedéseket főszabály szerint közzé kell 

tenni. Mivel a befektető, az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem feltétlenül ugyanabban a 

tagállamban telepedett le, azaz eltérő 

ágazati illetékes hatóságok felügyelete alá 

tartozhat, a releváns illetékes hatóságok – 

az 1024/2013/EU tanácsi rendeletnek 

megfelelően ideértve az Európai Központi 

Bankot (EKB) is – és az európai felügyeleti 

hatóságok közötti szoros együttműködést 

kölcsönös információcsere és felügyeleti 

segítségnyújtás útján kell biztosítani. 

__________________ __________________ 

A Tanács 2013. október 15-i 

1024/2013/EU rendelete az Európai 

Központi Banknak a hitelintézetek 

A Tanács 2013. október 15-i 

1024/2013/EU rendelete az Európai 

Központi Banknak a hitelintézetek 
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prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 

történő megbízásáról (HL L 287., 

2013.10.29., 263. o.).  

prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 

történő megbízásáról (HL L 287., 

2013.10.29., 263. o.). 

Or. el 

Módosítás  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ami a 648/2012/EU rendelet 

módosítását illeti, rendelkezni kell arról, 

hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 

a különleges célú gazdasági egységek által 

kötött, tőzsdén kívüli származtatott 

ügyletekre ne vonatkozzon az elszámolási 

kötelezettség. Ezt az indokolja, hogy a 

különleges célú gazdasági egységekkel 

kötött tőzsdén kívüli származtatott 

ügyletekben a szerződő fél az 

értékpapírosítási konstrukcióban 

biztosított hitelező, amelynek tekintetében 

általában biztosított a partnerkockázattal 

szembeni megfelelő védelem. A nem 

központilag elszámolt származtatott 

ügyletek vonatkozásában a biztosítékok 

megkövetelt szintjének az értékpapírosítási 

konstrukció sajátos szerkezetét és az azon 

belül már biztosított védelmet is 

figyelembe kell vennie. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  172 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A fedezett kötvények és az 

értékpapírosítások között bizonyos 

mértékű helyettesíthetőség áll fenn. 

Ennélfogva az értékpapírosítások és a 

fedezett kötvények alkalmazásával 

kapcsolatos, a fedezettkötvény-társaságok 

és a különleges célú gazdasági egységek 

által kötött tőzsdén kívüli származtatott 

ügyletek eltérő kezeléséből fakadó 

torzulások és arbitrázslehetőségek 

megakadályozása céljából ugyancsak 

módosítani kell a 648/2012/EU rendeletet, 

mentesítve ennek keretében az elszámolási 

kötelezettség alól a fedezettkötvény-

társaságokat, és biztosítva, hogy ezekre is 

a különleges célú gazdasági egységekre 

vonatkozókkal azonos kétoldalú biztosítéki 

követelmények vonatkozzanak.  

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  173 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A folyamat befektetők, 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és különleges célú gazdasági 

egységek számára történő megkönnyítése 

céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot 

arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a 

befektetők és az illetékes hatóságok 

számára az STS-követelmények 

teljesítésének értékeléséhez elegendő 

információt nyújtó STS-értesítés-

formanyomtatványokra vonatkozó 

szabályozástechnikai standardok 

meghatározásáról. Tekintettel az ESMA 

(32) A folyamat befektetők, 

értékpapírosítást kezdeményezők, 

szponzorok és különleges célú gazdasági 

egységek számára történő megkönnyítése 

céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot 

arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a 

befektetők és az illetékes hatóságok 

számára az STS-követelmények 

teljesítésének értékeléséhez elegendő 

információt nyújtó STS-értesítésekkel 

kapcsolatos adatszolgáltatási 

minimumkövetelményekre vonatkozó 

szabályozástechnikai standardok 
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szakértelmére, a Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

megalkotása során támaszkodnia kell e 

szakértelemre. Az ESMA-nak szorosan 

egyeztetnie kell a másik két európai 

felügyeleti hatósággal. 

meghatározásáról. Tekintettel az ESMA 

szakértelmére, a Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

megalkotása során támaszkodnia kell e 

szakértelemre. Az ESMA-nak szorosan 

egyeztetnie kell a másik két európai 

felügyeleti hatósággal. 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Morten Messerschmidt 

a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek az 

STS-követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az ESMA részére 

benyújtsák az e rendelet 14. cikke (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítést. 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek az e 

rendeletben meghatározott bizonyos STS-

követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az ESMA részére 

benyújtsák az e rendelet 14. cikke (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítést. 

Or. en 

Indokolás 

Az örökölt ügyletek megfelelő kezelése döntő fontosságú, mivel a szerzett jogok megfelelő 

kezelése nélkül sok ügylet majd egyszerűen azért nem minősíthető STS-nek, mert azokat nem 

olyan szempontok alapján alakították ki, amit mi most pontos és részletes STS-

követelményeknek tekintünk. 
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Módosítás  175 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek az 

STS-követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az ESMA részére 

benyújtsák az e rendelet 14. cikke (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítést. 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek a (20) 

preambulumbekezdésben meghatározott 
STS-követelményeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek az 

STS-követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az ESMA részére 

benyújtsák az e rendelet 14. cikke (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítést. 

(37) Az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek az 

„STS” megjelölést az e rendelet 

hatálybalépése napján fennálló 

értékpapírosítási pozíciókra akkor 

használhatják, ha azok megfelelnek az 

STS-követelményeknek. E célból az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az ESMA részére 

benyújtsák az e rendelet 14. cikke (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítést. Az 
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értékpapírosítással kapcsolatos minden 

további módosítást el kell fogadni, 

amennyiben teljesíti a összes 

alkalmazandó STS-követelményt. 

Or. en 

 

Módosítás  177 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó 

követelmények alapvetően megegyeznek 

az uniós jogban jelenleg is alkalmazott 

követelményekkel, és így alkalmazandók a 

2011. január 1-jén vagy azt követően 

kibocsátott értékpapírosításokra, valamint 

az azt megelőzően kibocsátott 

értékpapírosításokra akkor, ha azokba 

2014. december 31-ét követően új alapul 

szolgáló kitettségeket vontak be, akár 

helyettesítőként is. A 625/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

vonatkozó cikkeiben foglalt, az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézetek és 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozások 

számára előírt kockázatmegtartási 

követelményeket az e rendeletnek 

megfelelően a kockázatmegtartás 

tekintetében elfogadott 

szabályozástechnikai standard 

alkalmazásának időpontjáig alkalmazni 

kell. A jogbiztonság érdekében a 

hitelintézeteknek, a befektetési 

vállalkozásoknak, a biztosítóknak, a 

viszontbiztosítóknak és az 

alternatívbefektetésialap-kezelőknek az e 

rendelet hatálybalépésekor fennálló 

értékpapírosítási pozíciók tekintetében 

értelemszerűen továbbra is alkalmazniuk 

(38) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó 

követelmények alapvetően megegyeznek 

az uniós jogban jelenleg is alkalmazott 

követelményekkel, és így alkalmazandók a 

2011. január 1-jén vagy azt követően 

kibocsátott értékpapírosításokra, valamint 

az azt megelőzően kibocsátott 

értékpapírosításokra akkor, ha azokba 

2014. december 31-ét követően új alapul 

szolgáló kitettségeket vontak be, akár 

helyettesítőként is. A 625/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

vonatkozó cikkeiben foglalt, az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézetek és 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozások 

számára előírt kockázatmegtartási 

követelményeket az e rendeletnek 

megfelelően a kockázatmegtartás 

tekintetében elfogadott 

szabályozástechnikai standard 

alkalmazásának időpontjáig alkalmazni 

kell. A jogbiztonság érdekében a 

hitelintézeteknek, a befektetési 

vállalkozásoknak, a biztosítóknak, a 

viszontbiztosítóknak és az 

alternatívbefektetésialap-kezelőknek az e 

rendelet hatálybalépését közvetlenül 

megelőzően az 575/2013/EU rendelet 404. 

cikkének hatálya alá tartozó 
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kell az 575/2013/EU rendelet 405. cikkét 

és a 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet 1., 2., 3. fejezetét és 22. 

cikkét, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 254. és 255. 

cikkét és a 231/2013/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 51. cikkét. 

Biztosítandó, hogy az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok és a 

különleges célú gazdasági egységek 

megfeleljenek a rájuk vonatkozó 

átláthatósági követelményeknek, az e 

rendelet alapján a Bizottság által 

elfogadandó szabályozástechnikai 

standardok alkalmazásáig az említett 

szervezeteknek az (EU) 2015/3 

felhatalmazáson alapuló rendelet I–VIII. 

mellékletében említett információkat az e 

rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében 

említett webhely rendelkezésére kell 

bocsátaniuk, 

értékpapírosítás tekintetében 

értelemszerűen továbbra is alkalmazniuk 

kell az 575/2013/EU rendelet 405. cikkét 

és a 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet 1., 2., 3. fejezetét és 22. 

cikkét, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 254. és 255. 

cikkét és a 231/2013/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 51. cikkét. Az 

említett cikkek, valamint a frissített 

szabályozástechnikai strandardok 

elfogadása előtt létesített érintett 

ügyletekre vonatkozó 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke a 625/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendelet 1., 2. és 3. fejezetének, illetve 22. 

cikkének rendelkezéseivel összhangban 

értelmezendők. Biztosítandó, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és a különleges célú gazdasági 

egységek megfeleljenek a rájuk vonatkozó 

átláthatósági követelményeknek, az e 

rendelet alapján a Bizottság által 

elfogadandó szabályozástechnikai 

standardok alkalmazásáig az említett 

szervezeteknek az (EU) 2015/3 

felhatalmazáson alapuló rendelet I–VIII. 

mellékletében említett információkat az e 

rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében 

említett webhely rendelkezésére kell 

bocsátaniuk, 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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Módosítás  178 

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

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (38a) Szükséges elkészíteni a tagállamok 

tudós közösségei által az értékpapírosítás 

fellendítésével kapcsolatos kockázatok 

tárgyában kifejtett nézetek számbavételét. 

Or. pt 

Módosítás  179 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ez a rendelet az értékpapírosítási 

kitettségeket vállaló intézményi 

befektetőkre, valamint az értékpapírosítást 

kezdeményezőkre, az eredeti hitelezőkre, a 

szponzorokra és a különleges célú 

gazdasági egységekre alkalmazandó. 

(2) Ez a rendelet az értékpapírosítással 

járó hitelkockázatoknak való kitettségeket 

vállaló intézményi befektetőkre 

alkalmazandó. Ez a rendelet az 

értékpapírosítást kezdeményezőkre, az 

eredeti hitelezőkre, a szponzorokra és a 

különleges célú gazdasági egységekre 

ugyancsak alkalmazandó minden olyan 

esetben, ha az érintett szereplő az 

Unióban rendelkezik székhellyel és részt 

vesz az értékpapírosításban. 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

 

Módosítás  180180 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Értékpapírosításkor 

állampolgárságra vagy lakóhelyre 

hivatkozva nem zárhatók ki az Európán 

belüli potenciális vásárlók. 

Or. es 

Módosítás  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „értékpapírosítás”: olyan ügylet 

vagy rendszer, amelynél a kitettséggel 

vagy kitettségek halmazával kapcsolatos 

hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba 

sorolják, és amelyre az alábbiak közül 

mindkettő teljesül: 

1. „értékpapírosítás”: olyan ügylet 

vagy rendszer, amelynél az ügylet vagy 

rendszer keretében eszközölt kifizetések a 

kitettség vagy kitettségek halmazának 

teljesítése függvényében alakulnak; 

Or. it 

 

Módosítás  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

kitettségek halmazának teljesítése 

függvényében alakulnak; 

Or. it 

 

Módosítás  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az ügyletrészsorozatok egymáshoz 

viszonyított alárendeltsége határozza meg 

a veszteségek eloszlását az ügylet vagy 

rendszer futamideje alatt. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „különleges célú gazdasági 

egység”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől vagy szponzortól eltérő 

gazdasági társaság, vagyonkezelő vagy 

egyéb jogalany, amelyet egy vagy több 

értékpapírosítás végrehajtására hoztak 

létre, amelynek tevékenysége az 

értékpapírosítás végrehajtásához szükséges 

tevékenységekre korlátozódik, és amely 

struktúrája révén azt a célt szolgálja, hogy 

elválassza az értékpapírosítást 

kezdeményező kötelezettségeit a 

különleges célú gazdasági egység 

kötelezettségeitől, és ahol a szóban forgó 

vállalkozáshoz fűződő haszonélvezeti 

jogok gyakorlói e jogaikat korlátlanul 

2. „különleges célú gazdasági 

egység”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől vagy szponzortól eltérő 

gazdasági társaság, vagyonkezelő vagy 

egyéb jogalany, amelyet egy vagy több 

értékpapírosítás végrehajtására hoztak 

létre, amelynek tevékenysége az 

értékpapírosítás végrehajtásához szükséges 

tevékenységekre korlátozódik, és amely 

struktúrája révén azt a célt szolgálja, hogy 

elválassza az értékpapírosítást 

kezdeményező kötelezettségeit a 

különleges célú gazdasági egység 

kötelezettségeitől, és ahol a szóban forgó 

vállalkozáshoz fűződő haszonélvezeti 

jogok gyakorlói e jogaikat korlátlanul 
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elzálogosíthatják vagy értékesíthetik; elzálogosíthatják vagy értékesíthetik; e 

szervezetek székhelye nem lehet harmadik 

országban; 

Or. it 

 

Módosítás  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „különleges célú gazdasági 

egység”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől vagy szponzortól eltérő 

gazdasági társaság, vagyonkezelő vagy 

egyéb jogalany, amelyet egy vagy több 

értékpapírosítás végrehajtására hoztak 

létre, amelynek tevékenysége az 

értékpapírosítás végrehajtásához szükséges 

tevékenységekre korlátozódik, és amely 

struktúrája révén azt a célt szolgálja, hogy 

elválassza az értékpapírosítást 

kezdeményező kötelezettségeit a 

különleges célú gazdasági egység 

kötelezettségeitől, és ahol a szóban forgó 

vállalkozáshoz fűződő haszonélvezeti 

jogok gyakorlói e jogaikat korlátlanul 

elzálogosíthatják vagy értékesíthetik; 

2. „különleges célú gazdasági 

egység”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől vagy szponzortól eltérő 

gazdasági társaság, vagyonkezelő vagy 

egyéb jogalany, amelyet egy vagy több 

értékpapírosítás végrehajtására hoztak 

létre, amelynek tevékenysége az 

értékpapírosítás végrehajtásához szükséges 

tevékenységekre korlátozódik, és amely 

struktúrája révén azt a célt szolgálja, hogy 

elválassza az értékpapírosítást 

kezdeményező kötelezettségeit a 

különleges célú gazdasági egység 

kötelezettségeitől, és ahol a szóban forgó 

vállalkozáshoz fűződő haszonélvezeti 

jogok gyakorlói e jogaikat korlátlanul 

elzálogosíthatják vagy értékesíthetik; 

 Az 575/2013/EU rendelet 147. cikke (8) 

bekezdésének a)–c) pontjában felsorolt 

kritériumoknak megfelelő és a fizikai 

eszközök működtetésére használt kitettség 

nem tekintendő értékpapírosítási ügyletből 

eredő kitettségnek. 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

 

Módosítás  186 

Dariusz Rosati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amely saját számlájára 

megvásárolja egy harmadik fél kitettségeit, 

majd értékpapírosítja azokat; 

b) amely saját számlájára 

megvásárolja egy harmadik fél kitettségeit, 

majd egy különleges célú gazdasági 

egységnek értékesíti vagy arra átruházza 

azokat, vagy a kitettségek jelentette 

kockázatot hitelderivatívák vagy 

garanciák alkalmazásával átruházza; 

Or. en 

 

Módosítás  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az a) és b) ponttól eltérve, a 

szponzor által teljes mértékben támogatott 

ABCP-programok esetében a szóban 
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forgó kereskedelmi értékpapírokba fektető 

intézményi befektetőknek figyelembe kell 

venniük az ABCP-program jellemzőit és a 

szponzor által nyújtott likviditási 

támogatást; 

Or. en 

Indokolás 

A több eladóból álló céltársaságok által, teljes egészében a szponzor által nyújtott likviditási 

hitelkerettel támogatott ügyletek keretében kibocsátott ABCP-ben részt vevő befektetők 

esetében a b) pontban említettektől eltérő egyéb jellemzők (kiváltó események, hitelminőség-

javítás, a nemteljesítés meghatározása) lényegesen befolyásolhatják értékpapírosítási 

pozíciójának teljesítményét. 

 

Módosítás  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „újra-értékpapírosítás”: olyan 

értékpapírosítás, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek legalább egyike 

értékpapírosítási pozíció; 

4. „újra-értékpapírosítás”: olyan 

értékpapírosítás, ahol az alapul szolgáló 

kitettségek halmazához kapcsolódó 

kockázat ügyletrészsorozatba van sorolva, 

és az alapul szolgáló kitettségek legalább 

egyike értékpapírosítási pozíció; 

Or. en 

Indokolás 

A Tanács ezzel kapcsolatos szövegezése egyértelműbb, mint a Bizottság javaslata. 

 

Módosítás  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 



 

AM\1101631HU.doc 71/154 PE587.495v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „szponzor”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől különböző, harmadik 

felek kitettségeit felvásárló olyan az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, 

amely eszközfedezetű 

kereskedelmiértékpapír-kibocsátási 

programot vagy más értékpapírosítási 

ügyletet vagy rendszert hoz létre és 

működtet; 

5. „szponzor”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől vagy az eredeti 

hitelezőtől különböző, harmadik felek 

kitettségeit felvásárló olyan, az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 2. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 1. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, 

illetve olyan harmadik országbeli 

hitelintézet vagy harmadik országbeli 

befektetési vállalkozás – feltéve, hogy az 

adott harmadik ország legalább az 

Unióban alkalmazottakkal egyenértékű 

prudenciális és felügyeleti 

követelményeket alkalmaz az adott 

szervezetre –, amely eszközfedezetű 

kereskedelmiértékpapír-kibocsátási 

programot vagy más értékpapírosítási 

ügyletet vagy rendszert hoz létre és 

működtet; 

Or. en 

Indokolás 

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.) 

 

Módosítás  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „szponzor”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől különböző, harmadik 

felek kitettségeit felvásárló olyan az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, 

amely eszközfedezetű 

kereskedelmiértékpapír-kibocsátási 

programot vagy más értékpapírosítási 

ügyletet vagy rendszert hoz létre és 

működtet; 

5. „szponzor”: az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől különböző, harmadik 

felek kitettségeit felvásárló olyan, az 

575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, 

amely eszközfedezetű 

kereskedelmiértékpapír-kibocsátási 

programot vagy más értékpapírosítási 

ügyletet vagy rendszert hoz létre és 

működtet. E fogalommeghatározás 

alkalmazásában a szponzor akkor is 

értékpapírosítási ügyletet, illetve 

konstrukciót működtetőnek minősül, ha 

az ügylet, illetve a konstrukció napi szintű 

aktív portfóliókezelést foglal magában, 

amit egy olyan szervezetre bíznak, amely 

jogosult e tevékenység végzésére a 

2014/65/EU, a 2011/61/EU, illetve a 

2009/65/EK irányelvvel összhangban; 

Or. en 

 

Módosítás  191 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. „vagyonkezelő”: a szponzortól és 

az értékpapírosítást kezdeményezőtől 

független, valamely tagállamban egy 

különleges célú gazdasági egység kezelése 

céljából létrehozott, nyilvánosan 

engedélyezett szervezet, amely a befektetők 

nevében eljárva és legjobb érdekeit szem 

előtt tartva végzi a hitelkockázatok 

ellenőrzését, ugyanakkor jogosult arra is, 

hogy ellenőrizze az e rendelet 3. fejezete 1. 
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vagy 2. szakaszának (az STS-

kritériumoknak) való megfelelést; 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „ügyletrészsorozat”: egy 

kitettséghez vagy kitettségek egy 

halmazához kapcsolódó hitelkockázat 

szerződésben meghatározott szegmense, 

ahol e szegmens egy pozíciójához – 

figyelmen kívül hagyva az ezen vagy más 

szegmens pozíciói tulajdonosainak 

közvetlenül harmadik felektől nyújtott 

hitelkockázat fedezetét – magasabb vagy 

alacsonyabb hitelveszteség-kockázat 

kapcsolódik minden más szegmens azonos 

nagyságú pozíciójához képest; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. „eszközfedezetű kereskedelmi 

értékpapír program” vagy „ABCP-

program”: olyan értékpapírosítási 

program, amelynek keretében kibocsátott 

értékpapírok túlnyomórészt egyéves vagy 

annál rövidebb eredeti lejáratú 

eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok; 

törölve 

Or. it 
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Módosítás  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „eszközfedezetű kereskedelmi 

értékpapír ügylet” vagy „ABCP-ügylet”: 

ABCP-programon belüli értékpapírosítás; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  195 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „eszközfedezetű kereskedelmi 

értékpapír ügylet” vagy „ABCP-ügylet”: 

ABCP-programon belüli értékpapírosítás; 

8. „eszközfedezetű kereskedelmi 

értékpapír ügylet” vagy „ABCP-ügylet”: 

részben vagy egészben egy ABCP-

program által finanszírozott 
értékpapírosítás; 

Or. en 

Indokolás 

Sok olyan magán értékpapírosítási ügylet van, amelyben tapasztalt befektetők, többek között 

különféle ABCP-programok, illetve ABCP-programok és hitelintézetek vagy más befektetők 

egyaránt részt vesznek. Egy ABCP-ügylet ABCP-programon belüli értékpapírosításként való 

meghatározása vagy leírása zavart okoz, és túlságosan korlátozó lenne, ha nem terjedne ki az 

ilyen konzorciális ügyletekre. 

 

Módosítás  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. „hagyományos értékpapírosítás”: 

az értékpapírosított kitettségek gazdasági 

átruházásával járó értékpapírosítás. Ez az 

értékpapírosítást kezdeményező 

intézménytől az értékpapírosított 

kitettségek tulajdonjogának egy 

különleges célú gazdasági egységre való 

átruházásával vagy különleges célú 

gazdasági egység általi közvetett 

részesedésen keresztül történik. A 

kibocsátott értékpapírok az 

értékpapírosítást kezdeményező intézmény 

számára nem jelentenek fizetési 

kötelezettséget; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. „hagyományos értékpapírosítás”: 

az értékpapírosított kitettségek gazdasági 

átruházásával járó értékpapírosítás. Ez az 

értékpapírosítást kezdeményező 

intézménytől az értékpapírosított 

kitettségek tulajdonjogának egy 

különleges célú gazdasági egységre való 

átruházásával vagy különleges célú 

gazdasági egység általi közvetett 

részesedésen keresztül történik. A 

kibocsátott értékpapírok az 

értékpapírosítást kezdeményező intézmény 

számára nem jelentenek fizetési 

kötelezettséget; 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

A különböző (pl. a Finance Watch által megfogalmazott) bírálatok szerint az 

ügyletrészsorozatok rendkívül összetett helyzetet és összeférhetetlenséget teremtenek, és ezért 

nem férnek bele az egyszerű értékpapírosítás keretébe, csak azon kívül létezhetnek. Az 

ügyletrészsorozatok ráadásul hajlamosak vonzani a kevésbé tájékozott befektetőket, akik a jó 

minősítésekre hagyatkoznak ahelyett, hogy saját maguk végeznének előzetes vizsgálatot. 

 

Módosítás  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. „hagyományos értékpapírosítás”: az 

értékpapírosított kitettségek gazdasági 

átruházásával járó értékpapírosítás. Ez az 

értékpapírosítást kezdeményező 

intézménytől az értékpapírosított 

kitettségek tulajdonjogának egy különleges 

célú gazdasági egységre való 

átruházásával vagy különleges célú 

gazdasági egység általi közvetett 

részesedésen keresztül történik. A 

kibocsátott értékpapírok az 

értékpapírosítást kezdeményező intézmény 

számára nem jelentenek fizetési 

kötelezettséget; 

9. „hagyományos értékpapírosítás”: az 

értékpapírosított kitettségeken belüli 

gazdasági érdekek átruházásával járó, az 

értékpapírosított kitettségek 

tulajdonjogának az értékpapírosítást 

kezdeményezőről egy különleges célú 

gazdasági egységre való szerződéses 

átruházásán vagy az értékpapírosított 

kitettségek hasonló joghatással járó 

engedményezésén, átruházásán, letétbe 

helyezésén vagy bejegyzésén, illetve a 
különleges célú gazdasági egység általi 

közvetett részesedésen keresztül 

megvalósuló értékpapírosítás. A 

kibocsátott értékpapírok az 

értékpapírosítást kezdeményező számára 

nem jelentenek fizetési kötelezettséget; 

Or. en 

 

Módosítás  199 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. „társadalmilag felelős befektetés”: 
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egy olyan hosszú távú befektetési 

megközelítés, amely a befektetési 

portfólión belül beépíti a környezeti, 

társadalmi és irányítási szempontokat az 

értékpapírokkal kapcsolatos kutatási, 

elemzési és kiválasztási folyamatokba. Az 

alapvető elemzéseseket a környezeti, 

társadalmi és irányítási szempontok 

értékelésére irányuló elkötelezettséggel 

ötvözi annak érdekében, hogy a befektetők 

számára jobban felmérje a hosszú távú 

megtérüléseket, valamint a vállalatok 

magatartásának befolyásolása révén a 

társadalom javát szolgálja. 

Or. en 

 

Módosítás  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. „szintetikus értékpapírosítás”: 

olyan értékpapírosítás, amelynél a 

kockázati transzfer hitelderivatívákkal 

vagy garanciákkal valósul meg, és az 

értékpapírosított kitettségek az 

értékpapírosítást kezdeményező kitettségei 

maradnak; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „szintetikus értékpapírosítás”: 

olyan értékpapírosítás, amelynél a 

10. „szintetikus értékpapírosítás”: 

olyan értékpapírosítás, amelynél a 
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kockázati transzfer hitelderivatívákkal 

vagy garanciákkal valósul meg, és az 

értékpapírosított kitettségek az 

értékpapírosítást kezdeményező kitettségei 

maradnak; 

kockázati transzfer hitelderivatívákkal 

vagy garanciákkal valósul meg, és az 

értékpapírosított kitettségek az 

értékpapírosítást kezdeményező kitettségei 

maradnak; ez semmilyen körülmények 

között sem tekinthető STS-

értékpapírosításnak; 

Or. en 

Indokolás 

Ahogy azt a Bizottság is elismerte, a szintetikus értékpapírosítás újabb partnerkockázatot 

vezet be, növelheti a konstrukció összetettségét és tovább rontja az átláthatóságot, ezért az 

STS-értékpapírosítás keretén kívül kell maradnia. 

 

Módosítás  202 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. „befektető”: értékpapírosítás 

eredményeként létrejött értékpapírt 

birtokló személy; 

11. „befektető”: értékpapírosítás 

eredményeként létrejött hitelkockázati 

kitettséggel rendelkező személy; 

Or. en 

Indokolás 

Az értékpapírosítás fogalommeghatározása nagyon tág és olyan konstrukciókra is kiterjedhet, 

amelyek nem foglalják magukban az értékpapírok kibocsátását, ezért a befektető 

fogalommeghatározásának ezt tükröznie kell. Ahogy a tőkekövetelményeken és az 

értékpapírosítást érintő más szabályozási követelményeken belül és azokkal kapcsolatban is 

használatos, a kifejezés általában nem korlátozódik az „értékpapírok” tulajdonosára. 

 

Módosítás  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. „befektető”: értékpapírosítás 

eredményeként létrejött értékpapírt 
birtokló személy; 

11. „befektető”: értékpapírosítási 

pozícióval rendelkező személy; 

Or. en 

 

Módosítás  204 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. „intézményi befektető”: a 

biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 

tevékenység megkezdéséről és 

gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 

2009/138/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (Szolvencia II.) 13. cikke 

1. pontjában meghatározott biztosító; a 

2009/138/EK irányelv 13. cikke 4. 

pontjában meghatározott viszontbiztosító; 

a 2003/41/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv25 2. cikkének megfelelően 

a 2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmény, kivéve, ha esetében a tagállam 

az említett irányelv 5. cikkének 

megfelelően úgy döntött, hogy részben 

vagy teljesen eltekint az említett irányelv 

alkalmazásától; a 2011/61/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv26 4. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott, az Unióban alternatív 

befektetési alapokat kezelő és/vagy 

forgalmazó alternatívbefektetésialap-

kezelő (ABAK); a 2009/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv27 2. cikke 

(1) bekezdésének b) pontja szerinti, 

ÁÉKBV-t kezelő alapkezelő társaság; 

belülről kezelt ÁÉKBV, amely a 

12. „intézményi befektető”: a 

következők bármelyike: 
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2009/65/EK irányelvnek megfelelően 

engedélyezett olyan befektetési társaság, 

amely nem jelölt ki az alap kezelésére az 

említett irányelvnek megfelelően 

engedélyezett alapkezelő társaságot; vagy 

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás; 

__________________ __________________ 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

június 3-i 2003/41/EK irányelve a 

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények tevékenységéről és 

felügyeletéről (HL L 235., 2003.9.23., 10. 

o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

június 3-i 2003/41/EK irányelve a 

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények tevékenységéről és 

felügyeletéről (HL L 235., 2003.9.23., 10. 

o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

június 8-i 2011/61/EU irányelve az 

alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 

valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 

irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 

1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL 

L 174., 2011.7.1., 1. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

június 8-i 2011/61/EU irányelve az 

alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 

valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 

irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 

1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL 

L 174., 2011.7.1., 1. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

július 13-i 2009/65/EK irányelve az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozásokra 

(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 302., 

2009.11.17., 32. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

július 13-i 2009/65/EK irányelve az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó 

kollektív befektetési vállalkozásokra 

(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 302., 

2009.11.17., 32. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – i alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. az 575/2013/EU rendelet1a 117. 

cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi 
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szervezet vagy fejlesztési szervezet. 

 --------- 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a 

hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről 

Or. en 

 

Módosítás  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „mérleg szerinti értékpapírosítás”: 

olyan értékpapírosítási ügylet, amelyet 

valamely intézmény azzal a céllal hoz 

létre, hogy a banki könyvben a mérlegen 

kívül átruházza a magánál az 

intézménynél vagy az egyik 

leányvállalatánál keletkező kitettségek 

kockázatát, ahol a kockázatátruházás 

hitelderivatívák vagy hitelgaranciák 

használatával megy végbe, valamint az 

értékpapírosítandó kitettségek továbbra is 

az értékpapírosítást kezdeményező 

intézmény kitettségei maradnak. 

Or. en 

Indokolás 

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

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

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

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

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

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

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

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

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 
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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. 

 

Módosítás  207 

Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „alapkezelő társaság”: olyan 

társaság, amelynek rendszeres üzleti 

tevékenységét a különleges célú gazdasági 

egység kezelése jelenti; 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „értékpapírosítási pozíció”: 

értékpapírosításból eredő hitelkockázati 

kitettség; 

Or. en 

 

Módosítás  209 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „értékpapírosítási pozíció”: 

értékpapírosításból eredő hitelkitettség; 

Or. en 

 

Módosítás  210 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 18 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18b. „nyilvános értékpapírosítás”: 

értékpapírosításból eredő hitelkitettség, 

ahol: 

 a) az így létrejött néhány vagy összes 

értékpapírosítási pozíció a 2014/65/EU 

irányelv értelmében vett pénzügyi 

eszközök formájában a befektetők 

tulajdonában van; és 

 b) e pénzügyi eszközök kibocsátása olyan 

körülmények között megy vagy ment 

végbe, amelyek esetében szükség van: 

 i. vagy egy kibocsátási tájékoztató 

közzétételére a 2003/71/EK irányelv 4. 

cikkével összhangban; 

 ii. vagy egy forgalombahozatali 

dokumentáció közzétételére a nemzeti 

joggal vagy a pénzügyi eszköz bevezetése 

szerinti kereskedési helyszín szabályaival 

összhangban; 

Or. en 

Indokolás 

Bizonyos értékpapírosítások nyilvános ügyletek formáját öltheti, míg bizonyos 
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értékpapírosítások magánügyletek. A rendeletbe megfelelő fogalommeghatározást kell 

beilleszteni annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni a kettő között. 

 

Módosítás  211 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Az értékpapírosítási piac meghatározása 

 (1) Az értékpapírosított eszközökbe 

befektető jogalanyoknak intézményi 

befektetőknek kell lenniük. 

 (2) Az értékpapírosítás keretében az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek a 

módosított 2002/87/EK irányelv1a 2. 

cikkének 4. pontjában meghatározott 

szabályozott vállalkozásnak, a 

2014/17/EU irányelv1b 4. cikkének 5. 

pontjában meghatározott 

hitelközvetítőnek, vagy az 575/2013/EU 

rendelet1c 117. cikkének (2) bekezdése szerinti 

multilaterális fejlesztési banknak kell lennie. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve 

a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 

hitelintézetek, biztosítóintézetek és 

befektetési vállalkozások kiegészítő 

felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 

79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, 

a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi 

irányelvek, illetve a 98/78/EK és 

2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvek módosításáról (HL L 35., 

2003.2.11., 1. o.) 

 1b A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 

fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 

2014. február 4-i 2014/17/EU irányelv, 

amely a hitelközvetítőket szabályozza. 
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 1c Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a 

hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről 

Or. en 

 

Módosítás  212 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Az értékpapírosításra jogosult felek 

 (1) Az értékpapírosított eszközökbe 

befektető jogalanyoknak intézményi 

befektetőknek kell lenniük. 

 (2) Az értékpapírosítás során az 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak vagy az eredeti hitelezőnek a 

2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 2. cikke (4) bekezdésében 

meghatározott szabályozott vállalkozásnak 

kell lennie. 

Or. en 

 

Módosítás  213 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. cikk 

 Az újra-értékpapírosítás tilalma 
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 Az értékpapírosítások mögöttes kitettségei 

között nem lehetnek értékpapírosítások. 

Or. en 

 

Módosítás  214 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Értékpapírosítási kitettség 

vállalását megelőzően az intézményi 

befektető ellenőrzi a következőket: 

(1) Az értékpapírosítás 

hitelkockázatának való kitettség vállalását 

megelőzően az értékpapírosítást 

kezdeményezőtől, a szponzortól vagy az 

eredeti hitelezőtől eltérő intézményi 

befektető ellenőrzi a következőket: 

Or. en 

Indokolás 

Nem szükséges, hogy az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti hitelező 

saját maga megfeleljen az előzetes vizsgálattal kapcsolatos követelményeknek, ezért ezt 

pontosítani kell.A jelenlegi előzetes vizsgálatnak megfelelően egyértelművé kell tenni, hogy a 

kötelezettségeket azt váltja ki, ha az érintett szervezet hitelkockázati 

kitettséget/tőkeveszteségből fakadó kockázatot vállal. 

 

Módosítás  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Értékpapírosítási kitettség vállalását 

megelőzően az intézményi befektető 

ellenőrzi a következőket: 

(1) Értékpapírosítási pozíciónak való 

kitettség vállalását megelőzően az 

intézményi befektető ellenőrzi a 

következőket: 
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Or. en 

 

Módosítás  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy eredeti hitelező nem 

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy 

eredeti hitelező minden esetben 

megbízható és pontosan meghatározott 

feltételek, valamint a hitelek 

jóváhagyására, módosítására, 

megújítására és finanszírozására 

vonatkozó egyértelműen meghatározott 

eljárások alapján nyújt hiteleket, továbbá 

rendelkezik az e feltételek és eljárások 

alkalmazását ténylegesen biztosító 

rendszerekkel; 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  217 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy eredeti hitelező nem 

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, az 

a) amennyiben az értékpapírosítást 

kezdeményező vagy eredeti hitelező nem 

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, az 
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értékpapírosítást kezdeményező vagy 

eredeti hitelező minden esetben 

megbízható és pontosan meghatározott 

feltételek, valamint a hitelek 

jóváhagyására, módosítására, megújítására 

és finanszírozására vonatkozó 

egyértelműen meghatározott eljárások 

alapján nyújt hiteleket, továbbá rendelkezik 

az e feltételek és eljárások alkalmazását 

ténylegesen biztosító rendszerekkel; 

értékpapírosítást kezdeményező vagy 

eredeti hitelező adott esetben megbízható 

és pontosan meghatározott feltételek, 

valamint a hitelek jóváhagyására, 

módosítására, megújítására és 

finanszírozására vonatkozó egyértelműen 

meghatározott eljárások alapján nyújt 

hiteleket, továbbá rendelkezik az e 

feltételek és eljárások alkalmazását 

ténylegesen biztosító rendszerekkel; 

Or. en 

Indokolás 

A befektető nem kötelezhető arra, hogy előzetes vizsgálatot végezzen magával az 

értékpapírosítást kezdeményezővel/eredeti hitelezővel és annak valamennyi hitelével 

kapcsolatban. A legjobb esetben nem célszerű, legrosszabb esetben pedig nem lehetséges, 

hogy a befektető megvizsgálja a nagy nem banki intézménynek vagy a tőkekövetelményekről 

szóló rendelet által szabályozott befektetési vállalkozásnak minősülő értékpapírosítást 

kezdeményezőket vagy eredeti hitelezőket. 

 

Módosítás  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező e 

rendelet 4. cikkének megfelelően jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg, és ezt az 5. cikknek megfelelően közli 

az intézményi befektetővel; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező e 

rendelet 4. cikkének megfelelően mindig 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget tart meg, és ezt az 5. cikknek 

megfelelően közli az intézményi 

befektetővel; 

Or. it 

 

Módosítás  219 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező e 

rendelet 4. cikkének megfelelően jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg, és ezt az 5. cikknek megfelelően 

közli az intézményi befektetővel; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező e 

rendelet 4. cikkének megfelelően jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg, és ezt közli az intézményi 

befektetővel: 

 i. a 4. cikkel összhangban azon 

értékpapírosítás esetében, amelynek 

értékpapírjait az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően bocsátották ki, illetve azon 

értékpapírosítás esetében, amelyre a 28. 

cikk (4a) bekezdése értelmében e rendelet 

alkalmazandó; vagy 

 ii. a 28. cikk (4b) bekezdésében 

foglalt alkalmazandó követelményekkel 

összhangban azon értékpapírosítás 

esetében, amelynek értékpapírjait e 

rendelet hatálybalépése előtt bocsátották 

ki; 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi megfogalmazás alapján ez az előzetes vizsgálati kötelezettséggel kapcsolatos 

szempont folyamatosan túlmegy az átdolgozott kockázatmegtartási követelmények 28. cikkben 

(átmeneti rendelkezések) foglaltak szerinti tervezett alkalmazásán. Lényeges kérdések 

merülnek majd fel, ha a befektetőknek az összes ügylettel (többek között az örökölt 

ügyletekkel) kapcsolatban az átdolgozott előírások alapján kell értékelniük a 

kockázatmegtartási követelményeknek való megfelelést. 

 

Módosítás  220 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e rendelet 5. cikkében 

meghatározott információkat az említett 

cikkben meghatározott módon és 

gyakorisággal rendelkezésre bocsátja. 

c) egy vagy több értékpapírosítást 

kezdeményező, szponzor vagy különleges 

célú gazdasági egység rendelkezésre 

bocsátotta, vagy beleegyezett, hogy 

rendelkezésre bocsátja a megfelelő 

információkat az e rendelet 3. cikkének 

(2) és (3) bekezdésében említett 

értékelések elvégezése céljából; 

Or. en 

Indokolás 

Egy ilyen irányú kötelezettség nem tartozik a befektető által teljesítendő jelenlegi előzetes 

vizsgálati kötelezettségek közé, és nem világos, hogy miért tekintik szükségesnek ily módon 

megerősíteni a közzétételi kötelezettségeket. 

 

Módosítás  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e rendelet 5. cikkében 

meghatározott információkat az említett 

cikkben meghatározott módon és 

gyakorisággal rendelkezésre bocsátja. 

c) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e rendelet 5. cikkében 

meghatározott információkat a harmadik 

fél tanúsító szervezettel egyetértésben, 

valamint az említett cikkben meghatározott 

módon és gyakorisággal rendelkezésre 

bocsátja. 

Or. en 

 

Módosítás  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e rendelet 5. cikkében 

meghatározott információkat az említett 

cikkben meghatározott módon és 

gyakorisággal rendelkezésre bocsátja. 

c) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység adott esetben az e rendelet 5. 

cikkében meghatározott információkat az 

említett cikkben meghatározott módon és 

gyakorisággal rendelkezésre bocsátja. 

Or. en 

 

Módosítás  223 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Értékpapírosítási kitettség vállalását 

megelőzően az intézményi befektető 

továbbá az érintett kockázatoknak 

megfelelő, előzetes vizsgálatot végez 

legalább a következők tekintetében: 

(2) Értékpapírosítási hitelkockázatnak 

való kitettség vállalását megelőzően az 

intézményi befektető továbbá az érintett 

kockázatoknak megfelelő, előzetes 

vizsgálatot végez legalább a következők 

tekintetében: 

Or. en 

 

Módosítás  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Értékpapírosítási kitettség vállalását 

megelőzően az intézményi befektető 

továbbá az érintett kockázatoknak 

megfelelő, előzetes vizsgálatot végez 

legalább a következők tekintetében: 

(2) Értékpapírosítási pozíciónak való 

kitettség vállalását megelőzően az 

intézményi befektető továbbá az érintett 

kockázatoknak megfelelő, előzetes 

vizsgálatot végez legalább a következők 
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tekintetében: 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az a) és b) ponttól eltérve, a 

szponzor által teljes mértékben támogatott 

ABCP-programok esetében a szóban 

forgó kereskedelmi értékpapírokba fektető 

intézményi befektetőknek figyelembe kell 

venniük az ABCP-program jellemzőit és a 

szponzor által nyújtott likviditási 

támogatást; 

Or. en 

Indokolás 

A több eladóból álló céltársaságok által, teljes egészében a szponzor által nyújtott likviditási 

hitelkerettel támogatott ügyletek keretében kibocsátott ABCP-ben részt vevő befektetők 

esetében a b) pontban említettektől eltérő egyéb jellemzők (kiváltó események, hitelminőség-

javítás, a nemteljesítés meghatározása) lényegesen befolyásolhatják értékpapírosítási 

pozíciójának teljesítményét. 

 

Módosítás  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az STS-ként megjelölt 

értékpapírosítások vonatkozásában az a 

tény, hogy az értékpapírosítás megfelel a 

7–10. cikkben és a 11–14. cikkben 

meghatározott STS-követelményeknek. Az 

c) az STS-ként megjelölt 

értékpapírosítások vonatkozásában az a 

tény, hogy az értékpapírosítás megfelel a 

7–10. cikkben és a 11–14. cikkben 

meghatározott STS-követelményeknek. Az 
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intézményi befektetők megfelelő módon 

támaszkodhatnak a 14. cikk (1) bekezdése 

szerinti STS-értesítésre és az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység által az STS-kritériumok teljesítése 

tekintetében közölt információkra. 

intézményi befektetők megfelelő módon 

támaszkodhatnak a harmadik fél tanúsító 

szervezetre, valamint a 14. cikk (1) 

bekezdése szerinti STS-értesítésre és az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység által az STS-kritériumok teljesítése 

tekintetében közölt információkra. 

Or. en 

 

Módosítás  227 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosítási kitettséggel 

rendelkező intézményi befektető 

végrehajtja legalább a következőket: 

(3) Az értékpapírosítási 

hitelkockázatnak való kitettséggel 

rendelkező intézményi befektető 

végrehajtja legalább a következőket: 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosítási kitettséggel 

rendelkező intézményi befektető 

végrehajtja legalább a következőket: 

(3) Az értékpapírosítási pozíciónak 

való kitettséggel rendelkező intézményi 

befektető végrehajtja legalább a 

következőket: 

Or. en 
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Módosítás  229 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítási pozíció 

kockázati profiljának és adott esetben az 

intézményi befektető kereskedési és nem 

kereskedési könyvének megfelelő írásbeli 

eljárásokat alakít ki az (1) és (2) 

bekezdésben foglaltak teljesítésének, 

valamint az értékpapírosítási pozíció és az 

alapul szolgáló kitettségek 

teljesítményének folyamatos nyomon 

követésére. Ezeknek az írásbeli 

eljárásoknak adott esetben nyomon kell 

követniük a kitettségek típusát, azon 

kölcsönök arányát, amelyek esetében 30, 

60, illetve 90 napot meghaladó késedelem 

áll fenn, a nemteljesítési rátákat, az 

előtörlesztési rátákat, a végrehajtás alatti 

hiteleket, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülési rátáit, a visszavásárlásokat, a 

hitelmódosításokat, a törlesztések 

szüneteltetését, a biztosítékok típusait és 

ingatlanfedezet esetében azt, hogy az 

ingatlanban a tulajdonos lakik-e, a 

hitelbírálati minősítéseknek vagy a 

hitelképesség más mérőszámainak 

gyakorisági eloszlását az alapul szolgáló 

kitettségek szerint, az ágazati és földrajzi 

diverzifikációt és a hitelfedezeti ráták 

megfelelő érzékenységi vizsgálatot 

lehetővé tevő szélességű sávokba sorolt 

gyakorisági eloszlását. Amennyiben az 

alapul szolgáló kitettségek maguk is 

értékpapírosítások, az intézményi 

befektető az azok alapjául szolgáló 

kitettségeket is figyelemmel kíséri; 

a) az értékpapírosítási pozíció 

kockázati profiljának és adott esetben az 

intézményi befektető kereskedési és nem 

kereskedési könyvének megfelelő írásbeli 

eljárásokat alakít ki az (1) és (2) 

bekezdésben foglaltak teljesítésének, 

valamint az értékpapírosítási pozíció és az 

alapul szolgáló kitettségek 

teljesítményének folyamatos nyomon 

követésére. Ezeknek az írásbeli 

eljárásoknak adott esetben nyomon kell 

követniük a kitettségek típusát, azon 

kölcsönök arányát, amelyek esetében 30, 

60, illetve 90 napot meghaladó késedelem 

áll fenn, a nemteljesítési rátákat, az 

előtörlesztési rátákat, a végrehajtás alatti 

hiteleket, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülési rátáit, a visszavásárlásokat, a 

hitelmódosításokat, a törlesztések 

szüneteltetését, a biztosítékok típusait és 

ingatlanfedezet esetében azt, hogy az 

ingatlanban a tulajdonos lakik-e, a 

hitelbírálati minősítéseknek vagy a 

hitelképesség más mérőszámainak 

gyakorisági eloszlását az alapul szolgáló 

kitettségek szerint, az ágazati és földrajzi 

diverzifikációt és a hitelfedezeti ráták 

megfelelő érzékenységi vizsgálatot 

lehetővé tevő szélességű sávokba sorolt 

gyakorisági eloszlását; 

Or. en 
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Indokolás 

Az újra-értékpapírosítás tilalmához kapcsolódik. 

 

Módosítás  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rendszeresen elvégzi az 

értékpapírosítási pozícióval összefüggő 

kockázat jellegének, méretének és 

összetettségének megfelelő, az alapul 

szolgáló kitettséget támogató 

biztosítékokra és pénzáramlásokra 

vonatkozó stresszteszteket; 

b) rendszeresen elvégzi az 

értékpapírosítási pozícióval összefüggő 

kockázat jellegének, méretének és 

összetettségének megfelelő, az alapul 

szolgáló kitettséget támogató 

biztosítékokra és pénzáramlásokra 

vonatkozó stresszteszteket; ez a 

követelmény azonban nem alkalmazandó 

abban az esetben, ha a befektetők STS-

értékpapírosítási kitettséggel 

rendelkeznek; 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rendszeresen elvégzi az 

értékpapírosítási pozícióval összefüggő 

kockázat jellegének, méretének és 

összetettségének megfelelő, az alapul 

szolgáló kitettséget támogató 

biztosítékokra és pénzáramlásokra 

vonatkozó stresszteszteket; 

b) amennyiben nem STS-ként 

megjelölt értékpapírosításnak való 

kitettséggel rendelkezik, rendszeresen 

elvégzi az értékpapírosítási pozícióval 

összefüggő kockázat jellegének, méretének 

és összetettségének megfelelő, az alapul 

szolgáló kitettséget támogató 

biztosítékokra és pénzáramlásokra 

vonatkozó stresszteszteket; 

Or. en 
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Módosítás  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szponzor által teljes mértékben 

támogatott ABCP-ügyletek esetében 

rendszeres stressztesztek végzése az 

értékpapírosított kitettségek helyett inkább 

a likviditási hitelkeret nyújtójának 

hitelképességét illetően; 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  233 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az e cikk (1)–(3) bekezdésének 

sérelme nélkül, amennyiben egy 

intézményi befektető befektetési 

vállalkozásokat vagy szabályozott 

vagyonkezelőket hatalmazott fel arra, 

hogy olyan befektetéskezelési döntéseket 

hozzon, amelynek következményeként a 
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megbízást adó intézményi befektetőnek 

értékpapírosítási kitettsége keletkezhet, 

akkor ez utóbbi utasíthatja a befektetési 

vállalkozásokat vagy a szabályozott 

vagyonkezelőket, hogy teljesítsék a 

megbízást adó fél e cikk szerinti 

kötelezettségét az e döntésekből eredő 

értékpapírosítási kitettségek tekintetében. 

A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben egy intézményi befektető e 

bekezdés alapján utasítást kapott, hogy 

teljesítse egy másik intézményi befektető 

kötelezettségeit, és ezt nem teszi meg, 

akkor a 17. és 18. cikk szerint kiszabható 

szankciókat nem az értékpapírosításnak 

kitett, hanem a befektetéskezelő 

intézményi befektetőre vessék ki. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel sok intézményi befektető vagyonkezelőre bízza vagyonának kezelését akár külön 

megbízáson, akár egy finanszírozási eszközön keresztül, a szóban forgó vagyonkezelőnek kell 

elvégeznie az előzetes vizsgálatot minden olyan értékpapírosítás esetében, amelyet az 

intézményi befektető nevében vásárolt. 

 

Módosítás  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben egy intézményi 

befektető felhatalmazott egy másik 

intézményi befektetőt arra, hogy olyan 

befektetéskezelési döntéseket hozzon, 

amelynek következményeként a megbízást 

adó intézményi befektetőnek 

értékpapírosítási pozíciónak való 

kitettsége keletkezhet, akkor ez utóbbi 

utasíthatja a befektetéskezelő felet, hogy 

teljesítse a megbízást adó fél e cikk 

szerinti kötelezettségét az e döntésekből 
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eredő értékpapírosítási kitettségek 

tekintetében. A tagállamok biztosítják, 

hogy amennyiben egy intézményi 

befektető e bekezdés alapján utasítást 

kapott, hogy teljesítse egy másik 

intézményi befektető kötelezettségeit, és 

ezt nem teszi meg, akkor az e rendelet 17. 

és 18. cikke szerint kiszabható szankciókat 

nem az értékpapírosításnak kitett, hanem 

a befektetéskezelő intézményi befektetőre 

lehessen kivetni. 

Or. en 

 

Módosítás  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 25%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 
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Or. en 

 

Módosítás  236 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 25%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 20%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. it 

 

Módosítás  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 20%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 
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állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 20%-os vagy az e 

cikk (6) bekezdése szerinti 

szabályozástechnikai 

standardtervezetekben meghatározott 

százalékarányú jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltséget tart meg az 

értékpapírosításban. Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti 

hitelező nem állapodott meg egymás közt 

abban, ki tartja meg a jelentős mértékű 

nettó gazdasági érdekeltséget, akkor azt az 

értékpapírosítást kezdeményező tartja meg. 

A kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 
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gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező – 

amennyiben uniós székhellyel rendelkezik 

és közvetlenül részt vett az 

értékpapírosításban – folyamatosan 

legalább 5%-os jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltséget tart meg az 

értékpapírosításban. Ha az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor vagy az eredeti 

hitelező nem állapodott meg egymás közt 

abban, ki tartja meg a jelentős mértékű 

nettó gazdasági érdekeltséget, akkor azt az 

értékpapírosítást kezdeményező tartja meg. 

A kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. Amennyiben egy 

értékpapírosítást kezdeményezőként, 
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szponzorként vagy eredeti hitelezőként 

fellépő, harmadik országban letelepedett 

szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy 

e cikkel összhangban folyamatosan 

legalább 5%-os jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltséget tart meg az 

értékpapírosításban, nem szükséges 

előírni az első albekezdésben 

meghatározott uniós székhelyű szervezet 

számára, hogy eleget tegyen e 

követelménynek. 

Or. en 

Indokolás 

A 4. cikk szerinti kockázatmegtartási követelmény csak az értékpapírosításban érintett 

szervezetekre vonatkozik. Tisztázni kell, hogy az értékpapírosítást kezdeményező 

fogalommeghatározása és az eredeti hitelező fogalma egyaránt elég tág ahhoz, hogy 

felöleljen minden olyan szervezetet, amely részt vesz a pénzügyi eszközök létrehozásában, 

amelyek azonban nem feltétlenül vesznek részt az eszközök értékpapírosításon keresztüli 

finanszírozásában (és erről akár nincs is tudomásuk). 

 

Módosítás  241 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban, amelyet az 

értékpapírosítás kezdeményezésekor kell 

mérni, és a mérlegen kívüli tételeknél a 

névérték alapján kell meghatározni. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 
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érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. en 

Indokolás 

A Tanács e rendelkezéssel kapcsolatos szövegezése egyértelműbb. 

 

Módosítás  242 

Brian Hayes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5 %-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező 

folyamatosan legalább 5%-os jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg az értékpapírosításban. Ha az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

állapodott meg egymás közt abban, ki tartja 

meg a jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget, akkor azt az értékpapírosítást 

kezdeményező tartja meg. A 

kockázatmegtartási követelmények 

egyetlen adott értékpapírosítás esetében 

sem alkalmazhatók többszörösen. A 

jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltséget a kezdeményezéskor kell 

mérni, és mérlegen kívüli tételeknél a 

feltételezett érték alapján kell 

meghatározni. A jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség nem osztható meg az 

érdekeltséget megtartó felek különböző 

típusai között, továbbá nem képezheti 
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hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

hitelkockázat-mérséklés vagy fedezeti 

ügylet tárgyát. 

Or. en 

 

Módosítás  243Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az előző albekezdéstől eltérve a 

kockázatmegtartás aránya 10%-ra 

csökkenthető abban az esetben, ha az 

alapul szolgáló kitettségek 

kezdeményezője az összes ilyen kitettséget 

megtartotta a mérlegében az eredeti 

futamidejük felét meghaladó időtartamra. 

 Amennyiben az ilyen kitettségek 

tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek mérlegében szereplő 

minimális kockázatmegtartás (MRBS) 

időtartama nem éri el a kitettségek eredeti 

futamidejének felét, a kockázatmegtartási 

követelmény százalékos mértékét a 

következő módon kell kiszámolni: 

 kockázatmegtartási százalékarány = 25% - 

2 * MRBS * 15% 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a) nagyobb arányban vegyék ki részüket a kockázatokból, valamint b) 

azoknak a hiteleknek az értékpapírosítását ösztönözzék, amelyek kiállták az idő próbáját a 

értékpapírosítást kezdeményező mérlegében. 

 

Módosítás  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

5 %-nál nem kisebb, jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség megtartásának az (1) 

bekezdés értelmében: 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

25%-nál nem kisebb, jelentős mértékű 

nettó gazdasági érdekeltség megtartásának 

az (1) bekezdés értelmében: 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

5 %-nál nem kisebb, jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség megtartásának az (1) 

bekezdés értelmében: 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

legalább 20%-nál nem kisebb, jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltség 

megtartásának az (1) bekezdés értelmében: 

Or. it 

 

Módosítás  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

5 %-nál nem kisebb, jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség megtartásának az (1) 

bekezdés értelmében: 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

20%-nál nem kisebb, jelentős mértékű 

nettó gazdasági érdekeltség megtartásának 

az (1) bekezdés értelmében: 

Or. en 
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Módosítás  247 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

5 %-nál nem kisebb, jelentős mértékű nettó 

gazdasági érdekeltség megtartásának az (1) 

bekezdés értelmében: 

(2) Kizárólag az alábbiak minősülnek 

az (1) bekezdéssel összhangban 

meghatározott százalékaránynál nem 

kisebb, jelentős mértékű nettó gazdasági 

érdekeltség megtartásának: 

Or. en 

Indokolás 

Minden ezzel kapcsolatos esetben az „5%” helyébe „az (1) bekezdéssel összhangban 

meghatározott százalékarány” lép. 

 

Módosítás  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5 %-

ának megtartása; 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 25%-

ának megtartása; 

Or. en 

 

Módosítás  249 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5 %-

ának megtartása; 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

kitettség névértéke legalább 20%-ának 

megtartása; 

Or. it 

 

Módosítás  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5 %-

ának megtartása; 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 20%-

ának megtartása; 

Or. en 

 

Módosítás  251 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5 %-

ának megtartása; 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

százalékarányának megtartása; 

Or. en 
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Módosítás  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5 %-

ának megtartása; 

a) a befektetőknek eladott vagy a 

befektetőkre átruházott minden egyes 

ügyletrészsorozat névértéke legalább 5%-

ának megtartása, mivel az eredményes volt 

a tőkekövetelményekről szóló II. 

rendeletben való első bevezetése óta; 

Or. en 

Indokolás 

A kockázat 5%-os megtartása jól bevált gyakorlat az Unióban, és annak növelése az 

értékpapírosítási piac felélénkítésére irányuló szándékkal ellentétes hatást váltana ki. 

 

Módosítás  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább 5 %-os 

mértékéig az értékpapírosítást 

kezdeményező érdekeltségének 

megtartása; 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább 20%-os 

mértékéig az értékpapírosítást 

kezdeményező érdekeltségének 

megtartása; 

Or. it 

 

Módosítás  254 

Jakob von Weizsäcker 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább 5 %-os 

mértékéig az értékpapírosítást 

kezdeményező érdekeltségének 

megtartása; 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább 20%-os 

mértékéig az értékpapírosítást 

kezdeményező érdekeltségének 

megtartása; 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább 5 %-os 

mértékéig az értékpapírosítást 

kezdeményező érdekeltségének 

megtartása; 

b) rulírozó értékpapírosítás vagy 

rulírozó kitettségek értékpapírosítása 

esetén minden egyes értékpapírosított 

kitettség névértékének legalább az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

százalékarányú mértékéig az 

értékpapírosítást kezdeményező 

érdekeltségének megtartása; 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 
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névértékének 5 %-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 

a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

névértékének 25%-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 

a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

Or. en 

 

Módosítás  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 

a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének legalább 20%-ával 

egyenértékű kitettségek megtartása, 

amennyiben ezeket a nem értékpapírosított 

kitettségeket az értékpapírosítás során 

egyébként értékpapírosították volna, 

feltéve hogy a potenciálisan 

értékpapírosítandó kitettségek száma az 

értékpapírosítás kezdeményezésekor 

legalább 100; 

Or. it 

 

Módosítás  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 20%-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 
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a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

Or. en 

 

Módosítás  259 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenértékű 

kitettségek megtartása, amennyiben ezeket 

a nem értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

c) véletlenszerűen kiválasztott, 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének az (1) bekezdéssel 

összhangban meghatározott 

százalékarányával egyenértékű kitettségek 

megtartása, amennyiben ezeket a nem 

értékpapírosított kitettségeket az 

értékpapírosítás során egyébként 

értékpapírosították volna, feltéve hogy a 

potenciálisan értékpapírosítandó 

kitettségek száma az értékpapírosítás 

kezdeményezésekor legalább 100; 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 5 %-át – szükség 

törölve 
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esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenlő; 

Or. it 

 

Módosítás  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 5 %-át – szükség 

esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenlő; 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 25%-át – szükség 

esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 25%-ával egyenlő; 

Or. en 

 

Módosítás  262 

Jakob von Weizsäcker 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 5 %-át – szükség 

esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenlő; 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 20%-át – szükség 

esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5%-ával egyenlő; 

Or. en 

 

Módosítás  263 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének 5 %-át – szükség 

esetén a befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 

legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5 %-ával egyenlő; 

d) az első veszteségviselő 

ügyletrészsorozat és – amennyiben ennek 

megtartása nem éri el az értékpapírosított 

kitettségek névértékének az (1) bekezdéssel 

összhangban meghatározott 

százalékarányát – szükség esetén a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatokkal azonos vagy 

magasabb kockázati profilú, és a 

befektetőkre átruházott vagy a 

befektetőknek eladott 

ügyletrészsorozatoknál nem korábbi 

lejáratú ügyletrészsorozatok megtartása 

úgy, hogy a megtartott rész összesen 
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legalább az értékpapírosított kitettségek 

névértékének 5%-ával egyenlő; 

Or. en 

 

Módosítás  264 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 

5 %-ánál nem kevesebb első 

veszteségviselő kitettség megtartása. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az újra-értékpapírosítás tilalmával összhangban törlendő. 

 

Módosítás  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 5 %-

ánál nem kevesebb első veszteségviselő 

kitettség megtartása. 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 

25%-ánál nem kevesebb első 

veszteségviselő kitettség megtartása. 

Or. en 
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Módosítás  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 5 %-

ánál nem kevesebb első veszteségviselő 

kitettség megtartása. 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 

legalább 20%-ánál nem kevesebb első 

veszteségviselő kitettség megtartása. 

Or. it 

 

Módosítás  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 5 %-

ánál nem kevesebb első veszteségviselő 

kitettség megtartása. 

e) az értékpapírosításba bevont 

valamennyi értékpapírosított kitettség 

20%-ánál nem kevesebb első 

veszteségviselő kitettség megtartása. 

Or. en 

 

Módosítás  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) olyan intézmények, amelyekhez az 

575/2013/EU rendelet harmadik része II. 

címének 2. fejezete alapján 50 %-os vagy 

annál alacsonyabb kockázati súlyt kell 

rendelni; 

törölve 

Or. it 
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Módosítás  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) olyan intézmények, amelyekhez az 

575/2013/EU rendelet harmadik része II. 

címének 2. fejezete alapján 50 %-os vagy 

annál alacsonyabb kockázati súlyt kell 

rendelni; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 

az egyértelmű, átlátható és nyilvánosan 

hozzáférhető indexen alapuló ügyletekre, 

amennyiben az alapul szolgáló 

referenciaelemek azonosak valamely 

széles körű kereskedelemben használt 

indexet alkotó elemekkel, vagy más – 

értékpapírosított pozíciótól eltérő – 

forgalomképes értékpapírok. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 

az egyértelmű, átlátható és nyilvánosan 

hozzáférhető indexen alapuló ügyletekre, 

amennyiben az alapul szolgáló 

referenciaelemek azonosak valamely 

széles körű kereskedelemben használt 

indexet alkotó elemekkel, vagy más – 

értékpapírosított pozíciótól eltérő – 

forgalomképes értékpapírok. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Bankhatóság (EBH) 

szoros együttműködésben az Európai 

Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) és az 

Európai Biztosítás- és 

Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki abból a célból, hogy részletesen 

meghatározza a kockázatmegtartási 

követelményeket, különös tekintettel a 

következőkre: 

(6) Az Európai Központi Bank (EKB) 

biztosítja és ellenőrzi, hogy az Európai 

Bankhatóság (EBH) szoros 

együttműködésben az Európai Értékpapír-

piaci Hatósággal (ESMA) és az Európai 

Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-

hatósággal (EIOPA) szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki abból a 

célból, hogy részletesen meghatározza a 

kockázatmegtartási követelményeket, 

különös tekintettel a következőkre: 

Or. it 

 

Módosítás  273 

Paul Tang 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Bankhatóság (EBH) 

szoros együttműködésben az Európai 

Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) és az 

Európai Biztosítás- és 

Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki abból a célból, hogy részletesen 

meghatározza a kockázatmegtartási 

követelményeket, különös tekintettel a 

következőkre: 

(6) Az Európai Bankhatóság (EBH) 

szoros együttműködésben az Európai 

Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) és az 

Európai Biztosítás- és 

Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki abból a célból, hogy módosítsa a 

kockázatmegtartási szintet abban az 

esetben, ha az Európai Rendszerkockázati 

Testület (ERKT) az e cikkben 

megállapított szinttől való eltérést javasol, 

valamint részletesen meghatározza a 

kockázatmegtartási követelményeket, 

különös tekintettel a következőkre: 

Or. en 

 

Módosítás  274 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (1) bekezdésben említett 

megtartási szint mérése; 

b) az (1) bekezdésben említett 

megtartási és mérlegben szereplő 

minimális megtartási szint mérése; 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a Zöldek által a 4. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást. 

 

Módosítás  275 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés – e pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 

meghatározott eljárással összhangban 

történő elfogadására. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 (1) A független és engedélyezett 

befektetéskezelő a befektetők érdekében 

kezeli a különleges célú gazdasági 

egységet. 

 (2) A különleges célú gazdasági 

egység kezelőjeként engedély iránti 

kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz, 

amely a következőket ellenőrzi: 

 a) a befektetéskezelő szponzortól és 

értékpapírosítást kezdeményezőtől való 

függetlensége vagy a szervezetnek az 

összeférhetetlenség korlátozásával 

kapcsolatos hatékonysága; valamint 

 b) a befektetéskezelő (3) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésére 

vonatkozó hatásköre; 

 (3) Az (1) bekezdésben említett 

befektetéskezelő felelőssége a 

következőkre terjed ki: 

 a) a eszközök elismerhetőségének és 

minőségének ellenőrzése az 
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értékpapírosítás teljes időtartama alatt; 

 b) a 10. cikk (2) bekezdésében előírt, 

az alapul szolgáló kitettségekből vett 

minta ellenőrzése; 

 c) az eszközökből teljesített 

pénzáramlások és a befektetések 

többlépcsős kifizetésének folyamatos 

ellenőrzése; 

 d) az összeférhetetlenség elkerülése 

vagy az ilyen összeférhetetlenség 

befektetők érdekében történő kezelése és 

közzététele; 

 e) a kockázatok – többek között a 

működési kockázatok – kezelése; valamint 

 f) STS-értékpapírosítás esetében 

annak biztosítása, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e fejezet 1. 

vagy 2. szakaszában foglalt 

követelményeknek. 

 (4) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezetet dolgoz ki a különleges 

célú gazdasági egység kezelője szerepének 

meghatározására. Az ESMA az említett 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

e rendelet hatálybalépésétől számított 6 

hónapon belül benyújtja a Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai 

standardtervezeteknek az 1095/2010/EU 

rendelet 10–14. cikkének megfelelő 

elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  277 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményezőre, a 

szponzorra és a különleges célú gazdasági 

egységre vonatkozó átláthatósági 

követelmények 

Az értékpapírosítást kezdeményezőre, a 

szponzorra, a különleges célú gazdasági 

egységre és a befektetőre vonatkozó 

átláthatósági követelmények 

Or. en 

 

Módosítás  278 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

(1) Az STS-értékpapírosítással 

kapcsolatos valós idejű 

információáramlás biztosítása és 

előmozdítása, a kockázatértékesítő és a 

kockázatvásárló közötti tájékoztatási 

egyenlőtlenségek csökkentése, a teljes 

piaci átláthatóság javítása és a piaci 

fegyelem kialakulásának támogatása 

érdekében létrehoznak egy adattárat. Ez 

az adattár az „Európai Értékpapír-piaci 

Adattár” (ESDR) néven lesz elérhető. Az 

ESDR a fent említett szerepköröket egy 

függetlenül működő, semleges, nonprofit 

szervezetként fogja ellátni. Az ESDR-t a 

Bizottság e rendelet alkalmazásának 

időpontjával egy időben hozza létre az 

STS-értékpapírosítást kezdeményező, az 

STS-értékpapírosításba befektető és az 

STS-értékpapírosítást felügyelő 

közösségekkel (a továbbiakban: az ESDR 

„főszereplői”) folytatott konzultációt 

követően. Az ESDR jogi felépítése és 

irányítása a Globális Jogiszemély-

azonosító Alapítvány esetében használthoz 

hasonló struktúrát követ. Az ESDR által 

közzétett információkat ezt követően a 

lehető leggyorsabban elérhetővé kell 
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tenni. Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

ESDR által létrehozott kommunikációs 

csatornák alkalmazásával minden jogilag 

előírt információt eljuttat az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosaihoz 

és az e rendelet 15. cikkében említett 

illetékes hatóságokhoz. Ez a kötelezettség 

mindaddig folyamatosan fennáll, amíg 

minden befektetőt ki nem fizettek, 

valamint a következőkre terjed ki: 

Or. en 

 

Módosítás  279 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egység a (2) bekezdéssel 

összhangban biztosítja, hogy: 

 a) nyilvános értékpapírosítás 

esetében nyilvánosságra hozzák legalább 

az (1a) bekezdésben meghatározott 

információkat; 

 b) magán értékpapírosítás esetében a 

befektetők, illetve kérésre az e rendelet 15. 

cikkében említett nemzeti illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsájtják 

legalább az (1b) bekezdésben 

meghatározott információkat. 

Or. en 
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Indokolás 

A magán értékpapírosítás esetében a befektetők számára nem szükséges ugyanolyan részletes 

közzétételi követelményeket előírni, mint a nyilvános értékpapírosítás esetében. A 

magánügyletek jellegéből adódik, hogy a kibocsátók és a befektetők egymás között 

megegyeznek az információk közzétételéről. A részletes előírás erősen elrettenti a piaci 

résztvevőket attól, hogy magánügyleteket kössenek. 

 

Módosítás  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

 ABCP esetében az a) pontban, a c) pont ii. 

alpontjában és az e) pont i. alpontjában 

foglalt információkat összesített formában 

kell az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosainak rendelkezésére bocsátani. 

 A 2. cikk 21. pontja szerinti teljes 

mértékben alátámasztott ABCP-

programok esetében nem kell ügyleti 

dokumentációt közzétenni a befektetők 

számára. 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

 

Módosítás  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az e rendelet 15. cikkében említett illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátja 

legalább: 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor a (2) bekezdéssel 

összhangban az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosai és az e rendelet 15. cikkében 

említett illetékes hatóságok rendelkezésére 

bocsátja legalább: 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy az 

eszközök által generált pénzáramlást a tőketulajdonosokhoz és a hitelezőkhöz juttassa. Ez 

nincs hatással konkrétan az értékpapírosítás bevezetésére vagy kezelésére, továbbá 

semmilyen módon nem befolyásolja az alapul szolgáló eszközök teljesítményét, illetve arról 

semmilyen független ismerettel nem rendelkeznek. 

 

Módosítás  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeire vonatkozó információkat 

negyedéves alapon, vagy ABCP esetében 

az alapul szolgáló követelésekre és 

hitelkövetelésekre vonatkozó 

információkat havi alapon; 

a) az értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeire vonatkozó információkat 

negyedéves alapon; 
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Or. it 

 

Módosítás  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeire vonatkozó információkat 

negyedéves alapon, vagy ABCP esetében 

az alapul szolgáló követelésekre és 

hitelkövetelésekre vonatkozó 

információkat havi alapon; 

a) az értékpapírosítás alapul szolgáló 

kitettségeire vonatkozó információkat 

negyedéves alapon, vagy ABCP esetében 

az alapul szolgáló követelésekre és 

hitelkövetelésekre vonatkozó összefoglaló 

információkat havi alapon. 

 Az alapul szolgáló követelésekre és 

hitelkövetelésekre vonatkozó összefoglaló 

információk az eszközfedezetű 

kereskedelmi értékpapírokra szakosodott 

céltársaságra átruházott kitettségek 

típusára vonatkozó általános 

programszintű információkat és az egyes 

kitettségkategóriákhoz kapcsolódó egyéb 

információkat tartalmazzák. Nem kell 

információkat tartalmaznia az egyes 

kitettségekről. 

 Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység – ha úgy kívánja – az e cikkben 

előírtakon felül további információkat is 

nyújthat, többek között az ABCP esetében 

is; 

Or. en 

 

Módosítás  284 

Jonás Fernández 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

ESMA rendelkezésére bocsátja az (1) 

bekezdés a)–h) pontjában meghatározott 

információkat. Ezenfelül átadnak minden 

olyan egyéb információt is, amelyre a 

befektetők típusától függetlenül a Kirb-

érték kiszámításához van szükség. Ezzel 

egy időben az információkat az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosaihoz 

és az e rendelet 15. cikkében említett 

illetékes hatóságokhoz is el kell juttatni. 

 Az ESMA egy külön erre a célra 

létrehozott weboldalon anonim módon 

közzéteszi az (1) bekezdés a) pontjában 

leírt, alapul szolgáló hitelekkel 

kapcsolatos információkat, figyelembe 

véve a magán- és nyilvános ügyletek 

közötti különbségeket, az adatvédelmi 

szabályokat és a magánélet tiszteletben 

tartásával és az üzleti titkokkal 

kapcsolatos jogos aggályokat. Ez a külön 

erre a célra készítendő weboldal az 

„Európai Értékpapír-piaci Adattár” néven 

lesz elérhető. Az ESMA az adott 

értékpapírosítást kezdeményezőre, a 

szponzorra és a különleges célú gazdasági 

egységre hárítja az Európai Értékpapír-

piaci Adattár létrehozásával és 

fenntartásával kapcsolatos költségeket. 

 Az ESMA harmadik félre ruházhatja e 

kötelezettséget, feltéve, hogy az adott 

harmadik fél megfelel az adatok 

tulajdonjogára, az információhoz való 

hozzáférésre és a közbeszerzési 

szabályokra vonatkozóan alkalmazandó 

biztosítékoknak. 

 Az Európai Értékpapír-piaci Adattár 

rendszeres időközönként közzéteszi az 

iparági szinten összesített adatokat a piaci 

részvételi szintekről, a pénzintézetek 

közötti kockázatátruházásról, többek 
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között a határon átnyúló 

kockázatátruházásokról, illetve minden 

olyan fejleményről, amelyről úgy véli, 

hogy rendszerszintű kockázatokkal 

járhatnak. 

 Az Európai Értékpapír-piaci Adattárat [az 

e rendelet alkalmazásának időpontjától 

számított egy év]-ig kell létrehozni a 15. 

cikk alapján kijelölt illetékes 

hatóságokkal együttműködésben, 

valamint az ipar képviselőivel folytatott 

konzultációt követően. 

 E bekezdés alkalmazása értelmében a 

személyes adatok bárminemű cseréjét 

vagy továbbítását a 2016/679/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben 

(adatvédelmi rendeletben) megállapított, a 

személyes adatok továbbítására vonatkozó 

szabályoknak megfelelően kell 

végrehajtani. 

Or. en 

 

Módosítás  285 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (2) bekezdéssel összhangban az 

ESDR által e célból biztosított 

kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 

útján közli az (1) bekezdés a)–h) 

pontjában meghatározott információkat 

az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosaival és az e rendelet 15. 

cikkében említett illetékes hatóságokkal. 

 Az ESDR a kommunikációs rendszerén 

keresztül arra használja az 

információáramlást, hogy összegyűjtse és 

rendszeresen közzétegye a piaci részvétel 

szintjére, a pénzügyi intézmények közötti – 
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ezen belül is a határon átnyúló – 

kockázatátruházásokra vonatkozó iparági 

szintű összesített adatokat és minden 

egyéb olyan adatot, amelyet az ESDR 

irányító testülete fontosnak tarthat az 

ESDR ... cikkben meghatározott céljainak 

eléréséhez. Az ESDR továbbá ellenőrzött 

hozzáférést fog biztosítani az (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott alapul 

szolgáló hitelekkel kapcsolatos 

információkhoz is. Ezt előzetesen 

elfogadott közzétételi formában és 

eljárások keretében fogja megtenni, 

figyelembe véve a magán- és nyilvános 

ügyletek közötti különbségeket, az 

adatvédelmi szabályokat és a magánélet 

tiszteletben tartásával és az üzleti titkokkal 

kapcsolatos jogos aggályokat. Az ESDR 

az értékpapírosítást kezdeményezőre, a 

szponzorra és a különleges célú gazdasági 

egységre hárítja a nonprofit alapon 

működő műveleteinek beindításával és 

fenntartásával kapcsolatos költségeket. Az 

ESDR eleget fog tenni az adatok feletti 

rendelkezési joggal, az információkhoz 

való hozzáféréssel és a közbeszerzési 

szabályokkal kapcsolatban alkalmazandó 

biztosítékokra vonatkozó 

követelményeknek. 

 Az ESDR irányítása a Globális 

Jogiszemély-azonosító Alapítvány 

(GLEIF) esetében kialakított irányítási 

struktúrát fogja követni. 

 Az ESDR-t az e rendelet alkalmazásának 

időpontjával egyidejűleg a 15. cikk 

alapján kijelölt illetékes hatóságokkal 

együttműködésben kell létrehozni.  

 E bekezdés alkalmazása értelmében a 

személyes adatok bárminemű cseréjét 

vagy továbbítását a 2016/679/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben 

(adatvédelmi rendeletben)1a megállapított, 

a személyes adatok továbbítására 

vonatkozó szabályoknak megfelelően kell 

végrehajtani. 

Or. en 
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Módosítás  286 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 via. az értékpapírosítás keretében az 

alapul szolgáló eszközök esetében 

alkalmazott hitelképesség-elbírálási 

folyamatokra vonatkozó információk, 

hogy az értékpapírosítást kezdeményező – 

amennyiben hitelintézet – alkalmazza-e az 

egységesített IRB- vagy AIRB-

módszereket a hitellel kapcsolatos 

tőkekövetelmények és az értékpapírosítást 

kezdeményező által jegyzett nem teljesítő 

hitelekre vonatkozó múltbéli adatok 

kiszámításához; 

Or. en 

 

Módosítás  287 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a kitettségek jellemzőivel, a 

pénzáramlással, a hitelminőség-javítással 

és a likviditástámogatási jellemzőkkel 

kapcsolatos részleteket, 

ii. a kitettségek jellemzőivel, a 

pénzáramlással, a többlépcsős 

veszteségfedezéssel, a hitelminőség-

javítással és a likviditástámogatási 

jellemzőkkel kapcsolatos részleteket, 

Or. en 
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Módosítás  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a negyedéves befektetői 

jelentéseket vagy ABCP esetében a havi 

befektetői jelentéseket, amelyek 

tartalmazzák: 

e) a negyedéves befektetői 

jelentéseket, amelyek tartalmazzák: 

Or. it 

 

Módosítás  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot, 

i. az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adatot. Az 

ABCP esetében ezek az adatok az 

eszközkategória szerinti általános adatok 

is lehetnek, 

Or. en 

 

Módosítás  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az alapul szolgáló kitettségek és az 

értékpapírosítási kötelezettségek által 

generált pénzáramlással kapcsolatos 

adatokat, kivéve ABCP esetében, továbbá a 

kifizetési sorrend módosulását vagy 

ii. az alapul szolgáló kitettségek és az 

értékpapírosítási kötelezettségek által 

generált pénzáramlással kapcsolatos 

adatokat, továbbá a kifizetési sorrend 

módosulását vagy bármely partner 
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bármely partner lecserélését kiváltó 

eseményekre vonatkozó információkat, 

lecserélését kiváltó eseményekre 

vonatkozó információkat, 

Or. it 

 

Módosítás  291 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a 4. cikk szerinti 

kockázatmegtartással kapcsolatos 

információkat és a (3) bekezdés 

alkalmazásában megkövetelt 

információkat; 

iii. a kockázatmegtartással, többek 

között a kockázatot megtartó féllel és a 

kockázatmegtartás módjával kapcsolatos 

információkat: 

 - a 4. cikkel összhangban azon 

értékpapírosítás esetében, amelynek 

értékpapírjait az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően bocsátották ki, illetve azon 

értékpapírosítás esetében, amelyre a 28. 

cikk (4a) bekezdése értelmében e rendelet 

alkalmazandó; vagy 

 - a 28. cikk (4b) bekezdésében 

foglalt alkalmazandó követelményekkel 

összhangban azon értékpapírosítás 

esetében, amelynek értékpapírjait e 

rendelet hatálybalépése előtt bocsátották 

ki; 

Or. en 

Indokolás 

Ez összhangban van azzal az általános szándékkal, hogy az átmeneti rendelkezésekben a 

kockázatmegtartást illetően gondoskodjanak a szerzett jogokról. 
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Módosítás  292 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. az értékpapírosításban részt vevő 

befektetőkről, ezen belül is a székhelyük 

szerinti országról, az ágazatról és a végső 

haszonélvező tulajdonosról szóló 

információkat, a befektetésük mértékét és 

azt, hogy a befektetésük az 

értékpapírosítás melyik 

ügyletrészsorozatához kapcsolódik; 

Or. en 

 

Módosítás  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – g pont – v pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az a) és e) pontban említett információkat 

minden negyedévben azonos időpontban, 

legkésőbb egy hónappal a kamatfizetés 

esedékességének napját követően kell 

rendelkezésre bocsátani. Az ABCP-

értékpapírosítások esetében az a) és e) 

pontban említett információkat minden 

hónapban azonos időpontban, legkésőbb 

egy hónappal a kamatfizetés 

esedékességének napját követően kell 

rendelkezésre bocsátani. 

Az a) és e) pontban említett információkat 

minden negyedévben azonos időpontban, 

legkésőbb egy hónappal a kamatfizetés 

esedékességének napját követően kell 

rendelkezésre bocsátani. 

Or. it 

 

Módosítás  294 

Michael Theurer 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – g pont – v alpont – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az f) és g) pontban említett információkat 

késedelem nélkül kell rendelkezésre 

bocsátani. 

Az f) és g) pontban említett információkat 

késedelem nélkül kell rendelkezésre 

bocsátani. 

 Az e bekezdésben foglaltak teljesítésekor 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység köteles betartani az információk 

bizalmasságának védelmére és a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó 

nemzeti és uniós jogszabályokat annak 

érdekében, hogy elkerülje az ilyen 

jogszabályoknak, valamint az ügyfelekre, 

az eredeti hitelezőre vagy az adósra 

vonatkozó információkkal kapcsolatos 

titoktartási kötelezettségének esetleges 

megsértését, kivéve, ha a bizalmas 

információ anonim vagy összevont. Ennek 

megfelelően a b) pontban említett 

információk tekintetében az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység összefoglalót bocsáthat 

rendelkezésre az érintett 

dokumentumokról. 

Or. en 

Indokolás 

Tisztázni kell, hogy a bankoknak eleget kell tenniük az információforrások és a személyes 

adatok bizalmasságának védelmére irányuló nemzeti és uniós jogszabályoknak. Ráadásul az 

ügyfelekkel, az eredeti hitelezőkkel és az adósokkal kapcsolatos bizalmas adatokat csak 

anonim és összevont módon lehet nyilvánosságra hozni. 

 

Módosítás  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – g pont – v alpont – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor a személyes adatok 

feldolgozására és az információk 

bizalmasságára vonatkozó nemzeti és 

uniós jog által megengedett mértékben 

tesz eleget az e cikkben foglalt 

rendelkezéseknek. 

Or. en 

Indokolás 

Tisztázni kell, hogy az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor nem mehet túl a 

vonatkozó adatvédelmi jogszabályokon azért, hogy teljesítse az e rendeletben foglalt 

átláthatósági követelményeket. 

 

Módosítás  296 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nyilvános értékpapírosítás 

esetében a következő információkat kell 

nyilvánosságra hozni: 

 a) az értékpapírosítás alapjául 

szolgáló kitettségekre vonatkozó 

negyedéves információk; 

 b) adott esetben az alábbi 

dokumentumok, az értékpapírosítás 

kifizetési sorrendjének részletes leírásával 

együtt: 

 i. a véglegesített forgalombahozatali 

dokumentáció vagy a kibocsátási 

tájékoztató a záróügylet dokumentumaival 

együtt, kivéve a jogi szakvéleményeket, 
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 ii. hagyományos értékpapírosítás 

esetében az eszköz-adásvételi, 

engedményezési, szerződésátruházási vagy 

átruházási megállapodás és bármely 

vonatkozó bizalmi vagyonkezelési 

nyilatkozat, 

 iii. a származtatott ügyletekre és 

garanciákra vonatkozó megállapodás, 

valamint a biztosítéki megállapodásokra 

vonatkozó dokumentumok, amennyiben 

az értékpapírosított kitettségek az 

értékpapírosítást kezdeményező kitettségei 

maradnak, 

 iv. az állománykezelési, 

állománykezelés-támogatási, ügyviteli és 

készpénzkezelési szolgáltatásokra 

vonatkozó megállapodások, 

 v. bizalmi vagyonkezelési 

megállapodás, biztosítéki szerződés, 

megbízási szerződés, számlakezelő-banki 

megállapodás, garantált befektetési 

szerződés, bejegyzett feltételek vagy 

bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy 

definíciós keretrendszer, 

 vi. valamennyi releváns, hitelezők 

közötti megállapodás, származtatott 

ügyletekre vonatkozó dokumentáció, 

alárendelt hitelre vonatkozó 

megállapodás, indulóhitel-megállapodás 

és likviditásihitelkeret-megállapodás, 

 vii. az ügylet megértéséhez szükséges 

valamennyi egyéb mögöttes dokumentum; 

 c) amennyiben a 2003/71/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel1 

összhangban nem készült kibocsátási 

tájékoztató, ügyleti összefoglaló vagy 

áttekintés az értékpapírosítás főbb 

jellemzőiről, adott esetben az alábbiakkal 

együtt: 

 i. az ügyleti struktúra részletei, 

 ii. a kitettségek jellemzőivel, a 

pénzáramlással, a hitelminőség-javítással 

és a likviditástámogatási jellemzőkkel 

kapcsolatos részletek, 
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 iii. az értékpapírosítási pozíciók 

birtokosainak szavazati jogaival és az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai és 

az ügyletben részt vevő más biztosított 

hitelezők kapcsolatával összefüggő 

részletek, 

 iv. a b) pont szerinti 

dokumentumokban említett valamennyi 

olyan kiváltó ok és esemény, amelynek 

jelentős hatása lehet az értékpapírosítási 

eszközök teljesítményére, 

 v. az ügyletet, a pénzáramlást és a 

tulajdonosi szerkezetet áttekintő szerkezeti 

ábrák; 

 d) STS-értékpapírosítás esetében az e 

rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében 

említett STS-értesítés; 

 e) negyedéves befektetői jelentések, 

ezen belül a következők: 

 i. az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségére és teljesítményére 

vonatkozó minden lényeges adat, 

 ii. az alapul szolgáló kitettségek és az 

értékpapírosítási kötelezettségek által 

generált pénzáramlással kapcsolatos 

adatok, továbbá a kifizetési sorrend 

módosulását vagy bármely partner 

lecserélését kiváltó eseményekre 

vonatkozó információk, 

 iii. a 4. cikk szerinti 

kockázatmegtartással kapcsolatos 

információk és a (3) bekezdés 

alkalmazásában megkövetelt információk; 

 f) adott esetben a bennfentes 

kereskedelemmel és a piaci 

manipulációkkal foglalkozó 596/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet2 

17. cikke szerinti információk; 

 g) amennyiben az f) pont nem 

alkalmazandó, a jelentős eseményekre, 

köztük az alábbiakra vonatkozó 

információk: 

 i. a b) pont szerint benyújtott 

dokumentumokban meghatározott 
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kötelezettségek lényeges megsértése, 

valamint e kötelezettségszegéssel 

kapcsolatban utólagosan biztosított 

korrekciós intézkedések, mentességek 

vagy engedmények, 

 ii. az értékpapírosítás szerkezeti 

jellemzőit érintő, az értékpapírosítás 

teljesítményét lényegesen befolyásolni 

képes változás, 

 iii. az értékpapírosítás vagy az alapul 

szolgáló kitettségek kockázati jellemzőinek 

jelentős változása, 

 iv. STS-értékpapírosítás esetében az 

STS-kritériumoknak való megfelelés 

megszűnése vagy az illetékes hatóságok 

korrekciós vagy közigazgatási 

intézkedései, 

 v. az ügyleti dokumentumok lényeges 

módosulása. 

 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

november 4-i 2003/71/EK irányelve az 

értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 

vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 

tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 

módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 

64. o.). 

 2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci 

visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló 

rendelet), valamint a 2003/6/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 

2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 

1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység csak az információk 

bizalmasságának védelmére és a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó 

nemzeti és uniós jogszabályok és a 

banktitokkal kapcsolatos elvek által 

megengedett mértékben tesz eleget e 

rendelkezésnek annak érdekében, hogy 

elkerülje az ilyen jogszabályoknak, 

valamint az ügyfelekre, az eredeti 

hitelezőre vagy az adósra vonatkozó 

információkkal kapcsolatos titoktartási 

kötelezettségének esetleges megsértését, 

kivéve, ha a bizalmas információ anonim 

vagy összevont. Ennek megfelelően a b) 

pontban említett információk tekintetében 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység összefoglalót bocsáthat 

rendelkezésre az érintett 

dokumentumokról. A 15. cikkben említett 

illetékes hatóságoknak képesnek kell 

lenniük arra, hogy az e rendeletben 

megállapított feladataik teljesítéséhez 

bekérjenek ilyen bizalmas információkat. 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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Módosítás  298 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység maguk közül kijelölik azt az egy 

szervezetet, amelyiknek teljesítenie kell az 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatási 

kötelezettségeket. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az információkat 

díjmentesen, megfelelő időben és 

egyértelműen bocsátja az értékpapírosítási 

pozíció tulajdonosa és az illetékes hatóság 

rendelkezésére. Az (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésére 

kijelölt szervezet az információkat olyan 

webhelyen keresztül bocsátja 

rendelkezésre, amely: 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység maguk közül kijelölik azt az egy 

szervezetet, amelyiknek teljesítenie kell az 

(1) és az (1a) bekezdés szerinti 

tájékoztatási kötelezettségeket. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az információkat díjmentesen, 

megfelelő időben és egyértelműen közli az 

ESDR-rel és az illetékes hatósággal. 

Or. en 

 

Módosítás  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység maguk közül kijelölik azt az egy 

szervezetet, amelyiknek teljesítenie kell az 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatási 

kötelezettségeket. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az információkat 

díjmentesen, megfelelő időben és 

egyértelműen bocsátja az értékpapírosítási 

pozíció tulajdonosa és az illetékes hatóság 

rendelkezésére. Az (1) bekezdésben 

(2) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor maguk közül kijelölik azt az 

egy szervezetet, amelyiknek teljesítenie 

kell az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási 

kötelezettségeket. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor az 

információkat díjmentesen, megfelelő 

időben és egyértelműen bocsátja az 

értékpapírosítási pozíció tulajdonosa és az 

illetékes hatóság rendelkezésére. Az (1) 

bekezdésben meghatározott 

kötelezettségek teljesítésére kijelölt 
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meghatározott kötelezettségek teljesítésére 

kijelölt szervezet az információkat olyan 

webhelyen keresztül bocsátja 

rendelkezésre, amely: 

szervezet az információkat olyan 

webhelyen keresztül bocsátja 

rendelkezésre, amely: 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy az 

eszközök által generált pénzáramlást a tőketulajdonosokhoz és a hitelezőkhöz juttassa. Ez 

nincs hatással konkrétan az értékpapírosítás bevezetésére vagy kezelésére, továbbá 

semmilyen módon nem befolyásolja az alapul szolgáló eszközök teljesítményét, illetve arról 

semmilyen független ismerettel nem rendelkeznek. 

 

Módosítás  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ESMA szoros 

együttműködésben az EBH-val és az 

EIOPA-val szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki a 

következők részletes meghatározására: 

(3) Az Európai Központi Bank (EKB) 

biztosítja és ellenőrzi, hogy az ESMA 

szoros együttműködésben az EBH-val és 

az EIOPA-val szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki a 

következők részletes meghatározására: 

Or. it 

Módosítás  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az (1) bekezdés a) és d) pontja 

szerinti tájékoztatási kötelezettsége körébe 

tartozó információk és e tájékoztatás 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység által az (1) bekezdés a) és e) pontja 

szerinti kötelezettségük teljesítése 

érdekében nyújtandó információk és a 
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formátuma, az erre a célra szolgáló 

formanyomtatványokkal; 

tájékoztatás formátuma, az erre a célra 

szolgáló formanyomtatványokkal, 

figyelembe véve, hogy az információ 

hasznos-e az értékpapírosítási pozíció 

tulajdonosa számára, illetve az 

értékpapírosítási pozíció rövid lejáratú-e, 

továbbá az ABCP-ügyletek esetében azt, 

hogy a szponzor teljes mértékben 

támogatja-e az ügyletet; 

Or. en 

Indokolás 

Az ESMA, az EBH és az EIOPA a szabályozástechnikai standardok kidolgozásakor 

figyelembe veszi, hogy az információ hasznos-e az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosa 

számára, valamint az ABCP-ügyletek esetében azt, hogy a szponzor teljes mértékben 

támogatja-e az ügyletet. 

 

Módosítás  302 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az (1) bekezdés a) és d) pontja 

szerinti tájékoztatási kötelezettsége körébe 

tartozó információk és e tájékoztatás 

formátuma, az erre a célra szolgáló 

formanyomtatványokkal; 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egység az (1) bekezdés a) és d) 

pontja szerinti tájékoztatási kötelezettsége 

körébe tartozó információk és e 

tájékoztatás formátuma, az erre a célra 

szolgáló formanyomtatványokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az (1) bekezdés a) és d) pontja 

szerinti tájékoztatási kötelezettsége körébe 

tartozó információk és e tájékoztatás 

formátuma, az erre a célra szolgáló 

formanyomtatványokkal; 

a) az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor az (1) bekezdés a) és d) 

pontja szerinti tájékoztatási kötelezettsége 

körébe tartozó információk és e 

tájékoztatás formátuma, az erre a célra 

szolgáló formanyomtatványokkal; 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy az 

eszközök által generált pénzáramlást a tőketulajdonosokhoz és a hitelezőkhöz juttassa. Ez 

nincs hatással konkrétan az értékpapírosítás bevezetésére vagy kezelésére, továbbá 

semmilyen módon nem befolyásolja az alapul szolgáló eszközök teljesítményét, illetve arról 

semmilyen független ismerettel nem rendelkeznek. 

 

Módosítás  304 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az információk értékpapírosítási 

pozíciótulajdonosok számára történő 

rendelkezésre bocsátására hivatott, a (2) 

bekezdésben említett webhellyel szemben 

támasztott követelmények, különös 

tekintettel: 

b) az értékpapírosítási 

pozíciótulajdonosok támogatása, és 

különösen az adatokhoz és 

információkhoz való egyszerű hozzáférés 

biztosítása érdekében az ESDR által 

teljesítendő, a minimális kommunikációs 

szolgáltatásokra, illetve az adatok 

rögzítésére és közzétételére vonatkozó, az 

(1) és (2) bekezdésben említett 

követelmények. 

Or. en 
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Módosítás  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és az eredeti hitelezőknek 

ugyanazokat a megalapozott és pontosan 

meghatározott hitelezési kritériumokat 

kell alkalmazniuk az értékpapírosítandó, 

mint a nem értékpapírosított kitettségekre. 

E célból ugyanazokat a világosan 

meghatározott eljárásokat kell 

alkalmazniuk a hitelek jóváhagyására, 

valamint adott esetben módosítására, 

megújítására és refinanszírozására. Az 

alapul szolgáló kitettségek 

kezdeményezésére a 2013/36/EU irányelv 

79. cikkének megfelelően megbízható és 

prudens hitelnyújtási kritériumok alapján 

kerül sor. A harmadik mondatban foglalt 

követelmény az értékpapírosítást 

kezdeményező által a hitelnyújtási 

eljárások alátámasztásához használt, 

rendszeresen hitelesített belső minősítési 

vagy pontozási eljárás útján is teljesíthető. 

Or. en 

Indokolás 

Bevett gyakorlat, hogy az értékpapírosítást kezdeményező belső minősítési és pontozási 

eljárásokat alkalmaz annak érdekében, hogy értékelje az ügyfelek hitelképességét vagy a 

lakossági szerződések hitelminőségét.A kitettségek értékpapírosítására vonatkozó megbízható 

és prudens hitelnyújtási kritériumokat már a tőkekövetelményekről szóló irányelv 243. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja meghatározza. Ha ezek a kritériumok minden értékpapírosításra 

nézve érvényesek STS-minősítésüktől függetlenül, akkor az 5a. cikket hozzá kell igazítani a  

tőkekövetelményekről szóló irányelv szövegéhez. Ez megkönnyítené az értelmezést és 

hozzájárulna a jogbizonytalanság csökkentéséhez is. 
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Módosítás  306 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Harmadik országok egyenértékűsége 

 E rendelet alkalmazásában a harmadik 

országban letelepedett értékpapírosítást 

kezdeményező vagy eredeti hitelező 3. és 

4. cikk betartásra irányuló kötelességét 

teljesítettnek kell tekinteni, ha az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező eleget tesz az adott 

harmadik ország értékpapírosításra 

vonatkozó jogi keretének. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a befektetők továbbra is vásárolhassanak nem uniós 

értékpapírosításokat, általános kötelezettségként kell előírni az értékpapírosítással 

kapcsolatos információszolgáltatást anélkül, hogy külön előírás vonatkozna az Unió által 

meghatározott formátum használatára. Az intézményi befektetőnek értékelnie kell a nem uniós 

értékpapírosítást azzal a céllal, hogy az uniós és nem uniós értékpapírosított eszközökre 

vonatkozó befektetővédelmi előírások tekintetében egyenértékű eredmények szülessenek. 

 

Módosítás  307 

Burkhard Balz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Hitelezési kritériumok 

 (1) Az értékpapírosítást 

kezdeményezőknek, a szponzoroknak és az 

eredeti hitelezőknek ugyanazokat a 
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megalapozott és pontosan meghatározott 

hitelezési kritériumokat kell alkalmazniuk 

az értékpapírosítandó, mint a nem 

értékpapírosított kitettségekre. E célból 

ugyanazokat a világosan meghatározott 

eljárásokat kell alkalmazniuk a hitelek 

jóváhagyására, valamint adott esetben 

módosítására, megújítására és 

refinanszírozására. Az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek, a szponzornak és az 

eredeti hitelezőnek hatékony 

rendszerekkel kell rendelkeznie e 

kritériumok és eljárások alkalmazásához 

annak érdekében, hogy a hitelnyújtás a 

kötelezett hitelképességének átfogó 

értékelésén alapuljon, megfelelően 

figyelembe véve az annak vizsgálata 

szempontjából lényeges tényezőket, hogy a 

kötelezett várhatóan teljesíteni tudja-e a 

hitelmegállapodás értelmében őt terhelő 

kötelezettségeket. 

 (2) Amennyiben egy értékpapírosítást 

kezdeményező saját számlára 

megvásárolja egy harmadik fél kitettségeit 

és azokat értékpapírosítja, ellenőriznie 

kell, hogy az értékpapírosítandó 

kötelezettségeket vagy lehetséges 

kötelezettségeket létrehozó eredeti 

megállapodásban közvetve vagy 

közvetlenül érintett szervezet teljesíti-e az 

(1) bekezdés szerinti követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  308 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Hitelezési kritériumok 
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 (1) Az értékpapírosítást 

kezdeményezőknek és az eredeti 

hitelezőknek ugyanazokat a megalapozott 

és pontosan meghatározott hitelezési 

kritériumokat kell alkalmazniuk az 

értékpapírosítandó, mint a nem 

értékpapírosított kitettségekre.  E célból 

ugyanazokat a világosan meghatározott 

eljárásokat kell alkalmazniuk a hitelek 

jóváhagyására, valamint adott esetben 

módosítására, megújítására és 

refinanszírozására. Az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek és az eredeti 

hitelezőnek hatékony rendszerekkel kell 

rendelkeznie e kritériumok és eljárások 

alkalmazásához annak érdekében, hogy a 

hitelnyújtás a kötelezett hitelképességének 

átfogó értékelésén alapuljon, megfelelően 

figyelembe véve az annak vizsgálata 

szempontjából lényeges tényezőket, hogy a 

kötelezett várhatóan teljesíteni tudja-e a 

hitelmegállapodás értelmében őt terhelő 

kötelezettségeket. 

 (2) Amennyiben egy értékpapírosítást 

kezdeményező saját számlára 

megvásárolja egy harmadik fél kitettségeit 

és azokat értékpapírosítja, ellenőriznie 

kell, hogy az értékpapírosítandó 

kötelezettségeket vagy lehetséges 

kötelezettségeket létrehozó eredeti 

megállapodásban közvetve vagy 

közvetlenül érintett szervezet teljesíti-e az 

(1) bekezdés szerinti követelményeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az értékpapírosítás és a felügyelet általános színvonalának javítása. 

 

Módosítás  309 

Jakob von Weizsäcker 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Az újra-értékpapírosítás tilalma 

 Az értékpapírosítások során használt 

mögöttes kitettségek között nem lehetnek 

értékpapírosítások. 

Or. en 

 

Módosítás  310 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére, valamint a különleges célú 

gazdasági egység vagyonkezelője: 

 a) valamely uniós tagállamban 

székhellyel rendelkező jogi személy, 

 b) független a szponzortól és az 

értékpapírosítást kezdeményezőtől, vagy 

létrehozott egy szervezetet és eljárásokat 

annak biztosítása érdekében, hogy 

megelőzzék az összeférhetetlenséget, 

valamint a szponzor és az 

értékpapírosítást kezdeményező bármilyen 

jogtalan befolyásolását; 
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 c) egy illetékes hatóságtól engedélyt 

kapott, miután az különösen az 

erőforrások és a tapasztalat szempontjából 

értékelte, hogy a vagyonkezelő 

rendelkezik-e hatáskörrel a (2) 

bekezdésben meghatározott 

kötelezettségek teljesítéséhez; valamint 

 d) felel a különleges célú gazdasági 

egység kezelséért és a (2) bekezdésben 

meghatározott ellenőrzések elvégzéséért. 

 (2) A különleges célú gazdasági 

egység vagyonkezelője a befektetők 

nevében a következő ellenőrzéseket végezi 

el: 

 a) az értékpapírosításból származó 

értékpapírok kibocsátását megelőzően 

függetlenül ellenőrzik az alapul szolgáló 

kitettségekből vett mintát, és ennek során 

többek között igazolni kell, hogy az alapul 

szolgáló kitettségek tekintetében közölt 

adatok 95%-os konfidenciaszinten 

pontosak; 

 b) az eszközök megfelelőségének 

folyamatos ellenőrzése az 

értékpapírosítási eszköz kialakítása során; 

 c) a hitel minőségének és az alapul 

szolgáló kitettségek értékének ellenőrzése, 

valamint adott esetben az előre 

meghatározott küszöbértékre vagy az 

alatti szintre való értékromlás jelzése; 

 d) az eszközökből teljesített 

pénzáramlások és a befektetések 

többlépcsős kifizetésének folyamatos 

ellenőrzése; 

 e) megtesznek minden ésszerű lépést 

az összeférhetetlenség elkerülésére és, ha 

az nem elkerülhető, arra, hogy 

azonosítsák, kezeljék és figyelemmel 

kísérjék, adott esetben pedig 

nyilvánosságra hozzák ezen 

összeférhetetlenséget annak érdekében, 

hogy az ne érintse hátrányosan a 

befektetők érdekeit; 

 f) a kockázatok kezelése, ideértve a 

működési kockázatokat is, ha az 
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értékpapírosítási eszköz dokumentációja 

kifejezetten nem rendelkezik azokról 

(például a struktúra valamelyik 

szereplőjének lecserélése), vagy ha azok 

az alapul szolgáló eszközök változó 

kockázatához kapcsolódnak; valamint 

 g) annak ellenőrzése, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e a rendelet e 

fejezetének 1. vagy 2. szakaszában foglalt 

követelményeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  311 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére. 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

vagy az „egyszerű, átlátható és 

egységesített” megjelölést, vagy akkor 

használhat e megjelölésre közvetve vagy 

közvetlenül utaló egyéb megjelölést, ha: 

 a) az értékpapírosítás megfelel az e 

fejezet 1. vagy 2. szakaszában 

meghatározott valamennyi 

követelménynek, és sor került az ESMA 

14. cikk (1) bekezdése szerinti értesítésére; 

valamint 

 b) az értékpapírosítás szerepel a 14. 

cikk (4) bekezdésében említett jegyzékben. 

 Amennyiben az a) és a b) pont teljesül, az 

értékpapírosítás STS-értékpapírosításnak 

tekintendő. 
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 Az STS-nek tekintendő 

értékpapírosításban részt vevő 

értékpapírosítást kezdeményezőnek, 

szponzornak és különleges célú gazdasági 

egységnek uniós székhellyel kell 

rendelkeznie. 

Or. en 

 

Módosítás  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, sor került az 

ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére, valamint a fent említett 

követelményeket egy ESMA által 

engedélyezett harmadik fél értékelte. 

 (2) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki azon 

feltételek meghatározása céljából, 

amelyeket a 7–10. cikkben vagy a 11–13. 

cikkben megállapított kritériumok 

értékelésére felhatalmazott harmadik 

félnek teljesítenie kell. Az ESMA az 

említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket e rendelet 

hatálybalépésétől számított 6 hónapon 

belül benyújtja a Bizottsághoz. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai 

standardtervezeteknek az 1095/2010/EU 
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rendelet 10–14. cikkének megfelelő 

elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére. 

Az értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor kizárólag abban az esetben 

használhatja értékpapírosítására az „STS” 

megjelölést, vagy akkor használhat e 

megjelölésre közvetve vagy közvetlenül 

utaló egyéb megjelölést, ha az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 1. 

vagy 2. szakaszában meghatározott 

valamennyi követelménynek, és sor került 

az ESMA 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítésére. 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy az 

eszközök által generált pénzáramlást a tőketulajdonosokhoz és a hitelezőkhöz juttassa. Ez 

nincs hatással konkrétan az értékpapírosítás bevezetésére vagy kezelésére, továbbá 

semmilyen módon nem befolyásolja az alapul szolgáló eszközök teljesítményét, illetve arról 

semmilyen független ismerettel nem rendelkeznek. 

 

Módosítás  314 

Sylvie Goulard 

 



 

AM\1101631HU.doc 153/154 PE587.495v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A székhely szerinti tagállam 

illetékes hatósága által engedélyezett 

alapkezelő társaság a következő 

feladatokat látja el az STS-

kritériumoknak megfelelő különleges célú 

gazdasági egység számára: 

 a) a különleges célú gazdasági egység 

kockázatainak kezelése; 

 b) az STS-nek való megfelelés 

ellenőrzése; 

 c) az összeférhetetlenségek kezelése; 

 d) adminisztratív feladatok ellátása: 

jogi, valamint ingatlanok, gépek és 

berendezések értékesítésével kapcsolatos 

számviteli szolgáltatások; ügyfélszolgálat; 

értékelés és árképzés; jogszerű magatartás 

ellenőrzése; bevétel felosztása 

(többlépcsős kifizetés); szerződések 

elszámolása; az eszközök 

megfelelőségének ellenőrzése; 

nyilvántartás. 

Or. en 

 

Módosítás  315 

Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A nemzeti jogban megállapított 

egyéb, általánosan alkalmazandó 

feltételek sérelme nélkül az illetékes 

hatóságok csak az alábbi feltételek 

teljesülése esetén adnak engedélyt az 

alapkezelő társaság részére: 

 a) az alapkezelő társaság üzleti 

tevékenységét ténylegesen irányító 
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személyek megfelelően jó hírnévvel és 

elegendő tapasztalattal rendelkeznek; 

 b) az engedélykérelemhez mellékelni 

kell egy üzleti tervet, amely legalább az 

alapkezelő társaság szervezeti felépítését 

tartalmazza; 

 c) az alapkezelő társaság központi 

irodájának és létesítő okirat szerinti 

székhelyének ugyanabban a tagállamban 

kell lennie. 

Or. en 

 

Módosítás  316 

Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezetet dolgoz ki az alapkezelő 

társaság szerepének és engedélyezései 

feltételeinek meghatározására. Az ESMA 

az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított 6 hónap]-ig 

benyújtja a Bizottsághoz. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai 

standardtervezeteknek az 1095/2010/EU 

rendelet 10–14. cikkének megfelelő 

elfogadására. 

Or. en 

 


