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Amendement  109 

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

 

 Voorstel voor een verordening 

– 

 

 Amendement 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Europese Commissie. 

Or. pt 

Motivering 

Overwegende dat: i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

Amendement  110 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Securitisatie heeft betrekking op 

transacties die een kredietverstrekker - 

doorgaans een kredietinstelling - in staat 

stellen leningen of blootstellingen zoals 

leningen voor onroerend goed, autoleases, 

consumptiekredieten of kredietkaarten te 

herfinancieren door deze om te zetten in 

(1) Securitisatie heeft betrekking op 

transacties die een kredietverstrekker - 

doorgaans een kredietinstelling - in staat 

stellen leningen of blootstellingen zoals 

leningen voor onroerend goed, autoleases, 

consumptiekredieten of kredietkaarten te 

herfinancieren door deze om te zetten in 
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verhandelbare effecten. De kredietgever 

poolt en herverpakt een portefeuille van 

zijn leningen en brengt deze onder in 

verschillende risicocategorieën voor 

verschillende beleggers, zodat zij toegang 

krijgen tot beleggingen in leningen en 

andere blootstellingen waartoe zij normaal 

gesproken geen directe toegang zouden 

hebben. Het beleggingsrendement wordt 

gegenereerd uit de kasstromen van de 

onderliggende leningen. 

verhandelbare effecten. De kredietgever 

poolt en herverpakt een portefeuille van 

zijn leningen en brengt deze onder in 

verschillende risicocategorieën voor 

verschillende beleggers, zodat zij toegang 

krijgen tot beleggingen in leningen en 

andere blootstellingen waartoe zij normaal 

gesproken geen directe toegang zouden 

hebben. Het beleggingsrendement wordt 

gegenereerd uit de kasstromen van de 

onderliggende leningen. Tegelijkertijd 

versterkt de kredietgever door middel van 

het securitisatieproces zijn liquiditeit. 

Or. el 

 

Amendement  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In het op 26 november 2014 

ingediende investeringsplan voor Europa 

heeft de Commissie haar voornemen 

aangekondigd om de markten voor 

kwalitatief hoogwaardige securitisatie 

nieuw leven in te blazen, zonder te 

vervallen in de fouten die zijn gemaakt 

vóór de financiële crisis van 2008. De 

ontwikkeling van een eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisatiemarkt is een bouwsteen van 

de kapitaalmarktenunie (CMU) en draagt 

bij tot de verwezenlijking van de 

prioritaire doelstelling van de Commissie 

om het scheppen van banen te bevorderen 

en de economie weer op een duurzaam 

groeipad te brengen. 

Schrappen 

Or. it 
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Amendement  112 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In het op 26 november 2014 

ingediende investeringsplan voor Europa 

heeft de Commissie haar voornemen 

aangekondigd om de markten voor 

kwalitatief hoogwaardige securitisatie 

nieuw leven in te blazen, zonder te 

vervallen in de fouten die zijn gemaakt 

vóór de financiële crisis van 2008. De 

ontwikkeling van een eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisatiemarkt is een bouwsteen van de 

kapitaalmarktenunie (CMU) en draagt bij 

tot de verwezenlijking van de prioritaire 

doelstelling van de Commissie om het 

scheppen van banen te bevorderen en de 

economie weer op een duurzaam groeipad 

te brengen. 

(2) In het op 26 november 2014 

ingediende investeringsplan voor Europa 

heeft de Commissie haar voornemen 

aangekondigd om de markten voor 

kwalitatief hoogwaardige securitisatie 

nieuw leven in te blazen, zonder te 

vervallen in de fouten die zijn gemaakt 

vóór de financiële crisis van 2008. De 

ontwikkeling van een eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisatiemarkt is een bouwsteen van de 

kapitaalmarktenunie (CMU) en moet een 

bijdrage leveren om het scheppen van 

banen te bevorderen en de economie weer 

op een duurzaam groeipad te brengen. 

Or. el 

 

Amendement  113 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In het op 26 november 2014 

ingediende investeringsplan voor Europa 

heeft de Commissie haar voornemen 

aangekondigd om de markten voor 

kwalitatief hoogwaardige securitisatie 

nieuw leven in te blazen, zonder te 

vervallen in de fouten die zijn gemaakt 

vóór de financiële crisis van 2008. De 

ontwikkeling van een eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

(2) In het op 26 november 2014 

ingediende investeringsplan voor Europa 

heeft de Commissie haar voornemen 

aangekondigd om de markten voor 

kwalitatief hoogwaardige securitisatie 

nieuw leven in te blazen, zonder te 

vervallen in de fouten die zijn gemaakt 

vóór de financiële crisis van 2008. De 

ontwikkeling van een eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 
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securitisatiemarkt is een bouwsteen van de 

kapitaalmarktenunie (CMU) en draagt bij 

tot de verwezenlijking van de prioritaire 

doelstelling van de Commissie om het 

scheppen van banen te bevorderen en de 

economie weer op een duurzaam groeipad 

te brengen. 

securitisatiemarkt is een bouwsteen van de 

kapitaalmarktenunie (CMU).  

Or. en 

Motivering 

Er zijn geen aanwijzingen voor dat het huidige achterblijven van de economie te verhelpen is 

door maatregelen aan aanbodzijde maar alles wijst er daarentegen op dat verstandiger 

fiscale stimulering wel kan helpen. Het onvermogen van de EU tot gecoördineerd optreden 

ter stimulering van de reële economie mag niet als excuus worden aangegrepen om de nu al 

zo opgeblazen virtuele economie te stimuleren. 

 

Amendement  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Europese Unie is niet van plan 

de wetgeving af te zwakken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan zeer 

complexe, ondoorzichtige en riskante 
securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

producten beter te differentiëren van 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

instrumenten en om een risicogevoeliger 

prudentieel kader toe te passen. 

(3) De Europese Unie dient de 

wetgeving te versterken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan 

securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om een 

risicogevoeliger prudentieel kader toe te 

passen. Het is eveneens van fundamenteel 

belang hersecuritisatie te verbieden en 

synthetische securitisaties uit onderhavige 

verordening te schrappen. 

Or. it 

 

Amendement  115 

Notis Marias 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Europese Unie is niet van plan 

de wetgeving af te zwakken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan zeer 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

producten beter te differentiëren van 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

instrumenten en om een risicogevoeliger 

prudentieel kader toe te passen. 

(3) De Europese Unie is niet van plan 

de wetgeving af te zwakken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan zeer 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

producten beter te differentiëren van 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

financiële instrumenten en om een 

risicogevoeliger prudentieel kader toe te 

passen. 

Or. el 

 

Amendement  116 

Antonio Tajani 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Europese Unie is niet van plan 

de wetgeving af te zwakken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan zeer 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

producten beter te differentiëren van 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

instrumenten en om een risicogevoeliger 

prudentieel kader toe te passen. 

(3) De Europese Unie wenst de 

wetgeving te versterken die na de 

financiële crisis is ingevoerd om de risico’s 

op te vangen die eigen zijn aan zeer 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

securitisatie. Het is van essentieel belang 

regels vast te stellen om eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

producten beter te differentiëren van 

complexe, ondoorzichtige en riskante 

instrumenten en om een risicogevoeliger 

prudentieel kader toe te passen. 

Or. en 
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Amendement  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren 

van financieringsbronnen en een 

efficiëntere verdeling van risico in het 

financiële systeem van de EU. 

Securitisatie laat ruimte voor een bredere 

spreiding van risico in de financiële sector 

en kan ertoe bijdragen dat de balansen 

van initiators worden vrijgemaakt zodat 

meer krediet naar de economie kan 

vloeien. Over het geheel genomen kan zij 

de efficiëntie in het financiële systeem 

verbeteren en voor bijkomende 

beleggingsmogelijkheden zorgen. 

Securitisatie kan een brug slaan tussen 

kredietinstellingen en kapitaalmarkten 

met een indirect voordeel voor 

ondernemingen en burgers (zoals minder 

dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten). 

(4) Het is zaak eraan te herinneren 

dat in de jaren vóór de financiële crisis 

van 2008 een buitensporig en 

ondoordacht gebruik van gesecuritiseerde 

effecten het bedrijfsmodel van banken 

heeft veranderd waardoor het verschijnsel 

van de hefboomfinanciering werd 

bevorderd die banken in staat heeft 

gesteld op korte tijd hoge winsten te 

boeken echter met het risico van grote 

verliezen:  redenen voor het uitbreken van 

de financiële crisis van 2008 die uitging 

van de Amerikaanse economie en 

oversloeg op andere economieën. 

Or. it 

 

Amendement  118 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

(4) Een goed gestructureerde 

securitisatie is een kanaal voor het 

diversifiëren van financieringsbronnen en 

een ruimere verdeling van risico in het 
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belangrijk kanaal voor het diversifiëren 

van financieringsbronnen en een 

efficiëntere verdeling van risico in het 

financiële systeem van de EU. Securitisatie 

laat ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. Over het 

geheel genomen kan zij de efficiëntie in 

het financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, 

bedrijfsfinanciering, hypotheken en 

kredietkaarten) 

financiële systeem van de EU. Securitisatie 

laat ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren van 

financieringsbronnen en een efficiëntere 

verdeling van risico in het financiële 

systeem van de EU. Securitisatie laat 

ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. Over het 

geheel genomen kan zij de efficiëntie in het 

financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren van 

financieringsbronnen en een efficiëntere 

verdeling van risico in het financiële 

systeem van de EU. Securitisatie laat 

ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. Over het 

geheel genomen kan zij de efficiëntie in het 

financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 
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tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) Dankzij 

securitisatie kunnen individuele 

kredietinstellingen ook flexibeler omgaan 

met de balansvereisten, hun 

portefeuillerisico's beter beheren en 

eenvoudiger lange-termijninstrumenten 

voor beleggers creëren. Dergelijke 

mogelijkheden kunnen de flexibiliteit in 

de collectieve financiële sector verbeteren 

en ruimere lange-termijninvesteringen in 

de reële economie aanmoedigen. 

Tegelijkertijd kan securitisatie de risico's 

van toenemende onderlinge verwevenheid 

en buitensporige hefboomwerking 

vergroten. Ook heeft het potentieel voor 

aanmoediging van speculatieve korte-

termijninvesteringen en 

reguleringsarbitrage. Deze verordening 

moet daarom gericht zijn op een strikte 

bewaking door de bevoegde autoriteiten 

van het marktgedrag van financiële 

instellingen . 

Or. en 

 

Amendement  120 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren van 

financieringsbronnen en een efficiëntere 

verdeling van risico in het financiële 

systeem van de EU. Securitisatie laat 

ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten en draagt bij tot de 

verbetering van de financiering van de 

economie. Een goed gestructureerde 

securitisatie is een belangrijk kanaal voor 

het diversifiëren van financieringsbronnen 

en een efficiëntere verdeling van risico in 

het financiële systeem van de EU. 

Securitisatie laat ruimte voor een bredere 
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bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. Over het 

geheel genomen kan zij de efficiëntie in het 

financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) 

spreiding van risico in de financiële sector 

en kan ertoe bijdragen dat de balansen van 

initiators worden vrijgemaakt zodat meer 

krediet naar de economie kan vloeien. Over 

het geheel genomen kan zij de efficiëntie in 

het financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) 

Or. el 

 

Amendement  121 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren van 

financieringsbronnen en een efficiëntere 

verdeling van risico in het financiële 

systeem van de EU. Securitisatie laat 

ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de economie kan vloeien. Over het 

geheel genomen kan zij de efficiëntie in het 

financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) 

(4) Securitisatie is een belangrijk 

onderdeel van goed functionerende 

financiële markten. Een goed 

gestructureerde securitisatie is een 

belangrijk kanaal voor het diversifiëren van 

financieringsbronnen en een efficiëntere 

verdeling van risico in het financiële 

systeem van de EU. Securitisatie laat 

ruimte voor een bredere spreiding van 

risico in de financiële sector en kan ertoe 

bijdragen dat de balansen van initiators 

worden vrijgemaakt zodat meer krediet 

naar de reële economie kan vloeien. Over 

het geheel genomen kan zij de efficiëntie in 

het financiële systeem verbeteren en voor 

bijkomende beleggingsmogelijkheden 

zorgen. Securitisatie kan een brug slaan 

tussen kredietinstellingen en 

kapitaalmarkten met een indirect voordeel 

voor ondernemingen en burgers (zoals 

minder dure leningen, bedrijfsfinanciering, 

hypotheken en kredietkaarten) 
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Or. es 

 

Amendement  122 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist dat de EU duidelijk definieert wat 

STS-securitisatie is, omdat anders de 

risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 

speelveld en tot regelgevingsarbitrage. 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist, evenals securitisatie die projecten 

omvat die bijdragen aan de afspraken in 

de VN-klimaatconferentie COP 21 

("duurzame STS"), dat de EU duidelijk 

definieert wat STS-securitisatie is, omdat 

anders de risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 

speelveld en tot regelgevingsarbitrage. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist dat de EU duidelijk definieert wat 

STS-securitisatie is, omdat anders de 

risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist dat de EU duidelijk definieert wat 

STS-securitisatie is, omdat anders de 

risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 
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speelveld en tot regelgevingsarbitrage. speelveld en tot regelgevingsarbitrage, 

terwijl het nu juist van belang is ervoor te 

zorgen dat er een interne Europese markt 

voor STS bestaat zodat 

grensoverschrijdende transacties worden 

vergemakkelijkt. 

Or. es 

 

Amendement  124 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist dat de EU duidelijk definieert wat 

STS-securitisatie is, omdat anders de 

risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 

speelveld en tot regelgevingsarbitrage. 

(5) Een risicogevoeliger prudentieel 

kader voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde ("STS") securitisatie 

vereist dat de EU duidelijk definieert wat 

STS-securitisatie is, omdat anders de 

risicogevoeligere regelgevende 

behandeling van banken en 

verzekeringsmaatschappijen per lidstaat en 

per type securitisatie zou kunnen 

verschillen. Dit zou leiden tot een ongelijk 

speelveld en tot regelgevingsarbitrage. 

Veel securitisaties lijken onvoldoende 

risicogevoelig te zijn, hetgeen te wijten is 

aan het feit dat in de benaderingen 

onvoldoende risicofactoren worden 

opgenomen om de risicogewichten vast te 

stellen. 

Or. el 

 

Amendement  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(6) Het is aangewezen om in 

overeenstemming met de bestaande 

definities in de sectorale wetgeving van de 

Unie voor alle essentiële concepten van 

securitisatie definities op te stellen. Er is 

meer bepaald behoefte aan een duidelijke 

en alomvattende definitie van securitisatie 

waarmee elke transactie of regeling wordt 

afgedekt waarbij het kredietrisico dat 

verbonden is aan een blootstelling of pool 

van blootstellingen wordt getrancheerd. 

Een blootstelling die een directe 

betalingsverplichting creëert voor een 

transactie of regeling die wordt gebruikt 

om materiële activa te financieren of te 

exploiteren, dient niet te worden 

beschouwd als een blootstelling in het 

kader van een securitisatie, zelfs als de 

transactie of regeling 

betalingsverplichtingen met een 

verschillende rang inhoudt. 

(6) Het is aangewezen om in 

overeenstemming met de bestaande 

definities in de sectorale wetgeving van de 

Unie voor alle essentiële concepten van 

securitisatie definities op te stellen. Er is 

meer bepaald behoefte aan een duidelijke 

en alomvattende definitie van securitisatie 

waarmee elke transactie of regeling wordt 

afgedekt waarbij de betaling afhankelijk is 

van de prestaties van de blootstellingen of 

pool van blootstellingen. Securitisatie van 

de economische overdracht van de 

blootstellingen moet geschieden door 

eigendomsoverdracht van de 

gesecuritiseerde blootstellingen door de 

initiërende instelling aan een SSPE of 

door subdeelneming van een SSPE Een 

blootstelling die een directe 

betalingsverplichting creëert voor een 

transactie of regeling die wordt gebruikt 

om materiële activa te financieren of te 

exploiteren, dient niet te worden 

beschouwd als een blootstelling in het 

kader van een securitisatie, zelfs als de 

transactie of regeling 

betalingsverplichtingen met een 

verschillende rang inhoudt. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het is aangewezen om in 

overeenstemming met de bestaande 

definities in de sectorale wetgeving van de 

Unie voor alle essentiële concepten van 

securitisatie definities op te stellen. Er is 

meer bepaald behoefte aan een duidelijke 

en alomvattende definitie van securitisatie 

waarmee elke transactie of regeling wordt 

afgedekt waarbij het kredietrisico dat 

(6) Het is aangewezen om in 

overeenstemming met de bestaande 

definities in de sectorale wetgeving van de 

Unie voor alle essentiële concepten van 

securitisatie definities op te stellen. Er is 

meer bepaald behoefte aan een duidelijke 

en alomvattende definitie van securitisatie 

waarmee elke transactie of regeling wordt 

afgedekt. Een blootstelling die een directe 
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verbonden is aan een blootstelling of pool 

van blootstellingen wordt getrancheerd. 
Een blootstelling die een directe 

betalingsverplichting creëert voor een 

transactie of regeling die wordt gebruikt 

om materiële activa te financieren of te 

exploiteren, dient niet te worden 

beschouwd als een blootstelling in het 

kader van een securitisatie, zelfs als de 

transactie of regeling 

betalingsverplichtingen met een 

verschillende rang inhoudt. 

betalingsverplichting creëert voor een 

transactie of regeling die wordt gebruikt 

om materiële activa te financieren of te 

exploiteren, dient niet te worden 

beschouwd als een blootstelling in het 

kader van een securitisatie, zelfs als de 

transactie of regeling 

betalingsverplichtingen met een 

verschillende rang inhoudt. 

Or. it 

 

Amendement  127 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Een sponsor moet taken kunnen 

delegeren aan een servicer, maar wel 

verantwoordelijk blijven voor alle 

verplichtingen uit hoofde van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Zowel op internationaal als op 

Europees niveau is er al veel werk verricht 

om STS-securitisatie te identificeren, en in 

de Gedelegeerde Verordeningen 

(EU) 2015/6122 en (EU) 2015/3523 van de 

(7) Zowel op internationaal als op 

Europees niveau moet meer werk worden 

verricht om STS-securitisatie te 

identificeren, zoals in de Gedelegeerde 

Verordeningen (EU) 2015/6122 en 
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Commissie zijn reeds criteria opgenomen 

voor eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde securitisatie voor 

specifieke doeleinden, waaraan een 

risicogevoeligere prudentiële behandeling 

is gekoppeld. 

(EU) 2015/3523 van de Commissie reeds 

criteria zijn opgenomen voor eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisatie voor specifieke doeleinden, 

waaraan een risicogevoeligere prudentiële 

behandeling is gekoppeld. 

__________________ __________________ 

22 Gedelegeerde Verordening van de 

Commissie van 10 oktober 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) 

nr. 575/2013 met betrekking tot 

liquiditeitsdekkingsvereisten voor 

kredietinstellingen (PB L 11 van 

17.1.2015, blz. 1). 

22 Gedelegeerde Verordening van de 

Commissie van 10 oktober 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) 

nr. 575/2013 met betrekking tot 

liquiditeitsdekkingsvereisten voor 

kredietinstellingen (PB L 11 van 

17.1.2015, blz. 1). 

23 Gedelegeerde Verordening (EU) 

2015/35 van de Commissie van 10 oktober 

2014 tot aanvulling van Richtlijn 

2009/138/EG van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de toegang tot en 

de uitoefening van het verzekerings- en het 

herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 

(PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1). 

23 Gedelegeerde Verordening (EU) 

2015/35 van de Commissie van 10 oktober 

2014 tot aanvulling van Richtlijn 

2009/138/EG van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de toegang tot en 

de uitoefening van het verzekerings- en het 

herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 

(PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1). 

Or. el 

 

Amendement  129 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Op basis van de bestaande criteria, 

de op 23 juli 2015 aangenomen BCBS-

IOSCO-criteria voor het identificeren van 

eenvoudige, transparante en vergelijkbare 

securitisaties en in het bijzonder het op 7 

juli 2015 gepubliceerde EBA-advies 

betreffende passende securitisatie, is het 

van groot belang om een algemene 

definitie van STS-securitisatie voor alle 

sectoren te formuleren. 

(8) Op basis van de bestaande criteria, 

de op 23 juli 2015 aangenomen BCBS-

IOSCO-criteria voor het identificeren van 

eenvoudige, transparante en vergelijkbare 

securitisaties, binnen de context van het 

securisatiekapitaalkader, en in het 

bijzonder het op 7 juli 2015 gepubliceerde 

EBA-advies betreffende passende 

securitisatie, is het van groot belang om 

een algemene definitie van STS-

securitisatie voor alle sectoren te 

formuleren. 
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Or. el 

 

Amendement  130 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De toepassing van de STS-criteria 

in de hele EU zou niet mogen leiden tot 

divergente benaderingen. Dat zou namelijk 

potentiële belemmeringen creëren voor 

grensoverschrijdende beleggers omdat zij 

zich zouden moeten verdiepen in de 

rechtskaders van de lidstaten wat hun 

vertrouwen in de STS-criteria zou 

ondermijnen. 

(9) De toepassing van de STS-criteria 

in de hele EU zou niet mogen leiden tot 

divergente benaderingen, maar juist 

moeten resulteren in de totstandbrenging 

van een veilige securitisatiemarkt. Dat zou 

namelijk potentiële belemmeringen creëren 

voor grensoverschrijdende beleggers omdat 

zij zich zouden moeten verdiepen in de 

rechtskaders van de lidstaten wat hun 

vertrouwen in de STS-criteria zou 

ondermijnen. 

Or. el 

 

Amendement  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het is van essentieel belang dat de 

bevoegde autoriteiten nauw samenwerken 
om te zorgen voor een gemeenschappelijke 

en samenhangende interpretatie van de 

STS-vereisten in de hele Unie en om 

mogelijke interpretatieproblemen op te 

lossen. In het licht van deze doelstelling 

dienen de drie ETA’s, in het kader van het 

gemengd comité van de Europese 

toezichthoudende autoriteiten, hun 

werkzaamheden en die van de bevoegde 

autoriteiten te coördineren om 

sectoroverschrijdende consistentie te 

(10) Het is van essentieel belang dat een 

Europese toezichthoudende instantie een 

certificatiesysteem voor derde partijen 

hanteert om te zorgen voor een 

gemeenschappelijke en samenhangende 

interpretatie van de STS-vereisten in de 

hele Unie en om mogelijke 

interpretatieproblemen op te lossen. In het 

licht van deze doelstelling dienen de 

aangewezen regulerende instantie en de 

twee andere ETA’s, in het kader van het 

gemengd comité van de Europese 

toezichthoudende autoriteiten, hun 
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waarborgen en praktische problemen te 

evalueren die met betrekking tot STS-

securitisaties kunnen optreden. Daarbij 

moeten ook de standpunten van de 

marktdeelnemers worden gehoord en 

zoveel mogelijk in aanmerking worden 

genomen. Het resultaat van deze 

besprekingen moet worden gepubliceerd 

op de websites van de ETA’s om initiators, 

sponsors, SSPE’s en beleggers te helpen bij 

het evalueren van STS-securitisaties 

alvorens deze uit te geven of erin te 

beleggen. Een dergelijk 

coördinatiemechanisme zou met name erg 

belangrijk zijn in de aanloop naar de 

toepassing van deze verordening. 

werkzaamheden en die van de bevoegde 

autoriteiten te coördineren om 

sectoroverschrijdende consistentie te 

waarborgen en praktische problemen te 

evalueren die met betrekking tot STS-

securitisaties kunnen optreden. Daarbij 

moeten ook de standpunten van de 

marktdeelnemers worden gehoord en 

zoveel mogelijk in aanmerking worden 

genomen. Het resultaat van deze 

besprekingen moet worden gepubliceerd 

op de websites van de ETA’s om initiators, 

sponsors, SSPE’s en beleggers te helpen bij 

het evalueren van STS-securitisaties 

alvorens deze uit te geven of erin te 

beleggen. Een dergelijk 

coördinatiemechanisme zou met name erg 

belangrijk zijn in de aanloop naar de 

toepassing van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het is van essentieel belang dat de 

bevoegde autoriteiten nauw samenwerken 

om te zorgen voor een gemeenschappelijke 

en samenhangende interpretatie van de 

STS-vereisten in de hele Unie en om 

mogelijke interpretatieproblemen op te 

lossen. In het licht van deze doelstelling 

dienen de drie ETA’s, in het kader van het 

gemengd comité van de Europese 

toezichthoudende autoriteiten, hun 

werkzaamheden en die van de bevoegde 

autoriteiten te coördineren om 

sectoroverschrijdende consistentie te 

waarborgen en praktische problemen te 

evalueren die met betrekking tot STS-

securitisaties kunnen optreden. Daarbij 

moeten ook de standpunten van de 

(10) Het is van essentieel belang dat de 

bevoegde autoriteiten nauw samenwerken 

om te zorgen voor een gemeenschappelijke 

en samenhangende interpretatie van de 

STS-vereisten in de hele Unie en om 

mogelijke interpretatieproblemen op te 

lossen. In het licht van deze doelstelling 

dienen de drie ETA’s, in het kader van het 

gemengd comité van de Europese 

toezichthoudende autoriteiten waarin een 

nieuw securitisatiecomité moet worden 

opgericht, hun werkzaamheden en die van 

de bevoegde autoriteiten te coördineren om 

sectoroverschrijdende consistentie te 

waarborgen en praktische problemen te 

evalueren die met betrekking tot STS-

securitisaties kunnen optreden. Daarbij 
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marktdeelnemers worden gehoord en 

zoveel mogelijk in aanmerking worden 

genomen. Het resultaat van deze 

besprekingen moet worden gepubliceerd 

op de websites van de ETA’s om initiators, 

sponsors, SSPE’s en beleggers te helpen bij 

het evalueren van STS-securitisaties 

alvorens deze uit te geven of erin te 

beleggen. Een dergelijk 

coördinatiemechanisme zou met name erg 

belangrijk zijn in de aanloop naar de 

toepassing van deze verordening. 

moeten ook de standpunten van de 

marktdeelnemers worden gehoord en 

zoveel mogelijk in aanmerking worden 

genomen. Het resultaat van deze 

besprekingen moet worden gepubliceerd 

op de websites van de ETA’s om initiators, 

sponsors, SSPE’s en beleggers te helpen bij 

het evalueren van STS-securitisaties 

alvorens deze uit te geven of erin te 

beleggen. Een dergelijk 

coördinatiemechanisme zou met name erg 

belangrijk zijn in de aanloop naar de 

toepassing van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Beleggingen in of blootstellingen 

aan securitisaties zullen de belegger niet 

alleen blootstellen aan de kredietrisico's 

van de onderliggende leningen of 

blootstellingen, maar mogelijk ook aan 

andere risico's in het structureringsproces 

van securitisaties, zoals principaal-

agentrisico's, modelrisico’s, juridische en 

operationele risico's, tegenpartijrisico's, 

servicingrisico's, liquiditeitsrisico's, 

concentratierisico's en risico's van 

operationele aard. Daarom is het zo 

belangrijk dat institutionele beleggers 

voldoen aan gebalanceerde 

duediligenceverplichtingen om ervoor te 

zorgen dat ze het uit alle soorten 

securitisaties voortvloeiende risico in het 

belang van de eindbelegger naar behoren 

evalueren. Due diligence kan dus ook het 

vertrouwen in de markt en tussen 

individuele initiators, sponsors en 

beleggers verbeteren. Het is ook nodig dat 

beleggers passende due diligence 

(11) Beleggingen in of blootstellingen 

aan securitisaties zullen de belegger niet 

alleen blootstellen aan de kredietrisico's 

van de onderliggende leningen of 

blootstellingen, maar mogelijk ook aan 

andere risico's in het structureringsproces 

van securitisaties, zoals principaal-

agentrisico's, modelrisico’s, juridische en 

operationele risico's, tegenpartijrisico's, 

servicingrisico's, liquiditeitsrisico's, 

concentratierisico's en risico's van 

operationele aard. Daarom is het zo 

belangrijk dat institutionele beleggers, ook 

vermogensbeheerders, voldoen aan 

gebalanceerde duediligenceverplichtingen 

om ervoor te zorgen dat ze het uit alle 

soorten securitisaties voortvloeiende risico 

in het belang van de eindbelegger naar 

behoren evalueren. Due diligence kan dus 

ook het vertrouwen in de markt en tussen 

individuele initiators, sponsors en 

beleggers verbeteren. Het is ook nodig dat 

beleggers passende due diligence 
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verrichten met betrekking tot STS-

securitisaties. Zij kunnen zichzelf 

informeren aan de hand van de informatie 

die is gepubliceerd door de securitiserende 

partijen, meer bepaald de STS-

kennisgeving en de in deze context 

gepubliceerde aanverwante gegevens, die 

beleggers alle nodige informatie zouden 

moeten verschaffen over hoe de STS-

criteria worden nageleefd. Institutionele 

beleggers zouden op afdoende wijze 

moeten kunnen vertrouwen op de STS-

kennisgeving en de door de initiator, 

sponsor en SSPE gepubliceerde informatie 

om te weten of een securitisatie voldoet 

aan de STS-vereisten. 

verrichten met betrekking tot STS-

securitisaties. Zij kunnen zichzelf 

informeren aan de hand van de informatie 

die is gepubliceerd door de securitiserende 

partijen, meer bepaald de STS-

kennisgeving en de in deze context 

gepubliceerde aanverwante gegevens, die 

beleggers alle nodige informatie zouden 

moeten verschaffen over hoe de STS-

criteria worden nageleefd. Institutionele 

beleggers zouden op afdoende wijze 

moeten kunnen vertrouwen op de STS-

kennisgeving en de door de initiator, 

sponsor en SSPE gepubliceerde informatie 

om te weten of een securitisatie voldoet 

aan de STS-vereisten. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Beleggingen in of blootstellingen 

aan securitisaties zullen de belegger niet 

alleen blootstellen aan de kredietrisico's 

van de onderliggende leningen of 

blootstellingen, maar mogelijk ook aan 

andere risico's in het structureringsproces 

van securitisaties, zoals principaal-

agentrisico's, modelrisico’s, juridische en 

operationele risico's, tegenpartijrisico's, 

servicingrisico's, liquiditeitsrisico's, 

concentratierisico's en risico's van 

operationele aard. Daarom is het zo 

belangrijk dat institutionele beleggers 

voldoen aan gebalanceerde 

duediligenceverplichtingen om ervoor te 

zorgen dat ze het uit alle soorten 

securitisaties voortvloeiende risico in het 

belang van de eindbelegger naar behoren 

evalueren. Due diligence kan dus ook het 

vertrouwen in de markt en tussen 

(11) Beleggingen in of blootstellingen 

aan securitisaties zullen de belegger niet 

alleen blootstellen aan de kredietrisico's 

van de onderliggende leningen of 

blootstellingen, maar mogelijk ook aan 

andere risico's in het structureringsproces 

van securitisaties, zoals principaal-

agentrisico's, modelrisico’s, juridische en 

operationele risico's, tegenpartijrisico's, 

servicingrisico's, liquiditeitsrisico's, 

concentratierisico's en risico's van 

operationele aard. Daarom is het zo 

belangrijk dat institutionele beleggers 

voldoen aan gebalanceerde 

duediligenceverplichtingen om ervoor te 

zorgen dat ze het uit alle soorten 

securitisaties voortvloeiende risico in het 

belang van de eindbelegger naar behoren 

evalueren. Due diligence kan dus ook het 

vertrouwen in de markt en tussen 
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individuele initiators, sponsors en 

beleggers verbeteren. Het is ook nodig dat 

beleggers passende due diligence 

verrichten met betrekking tot STS-

securitisaties. Zij kunnen zichzelf 

informeren aan de hand van de informatie 

die is gepubliceerd door de securitiserende 

partijen, meer bepaald de STS-

kennisgeving en de in deze context 

gepubliceerde aanverwante gegevens, die 

beleggers alle nodige informatie zouden 

moeten verschaffen over hoe de STS-

criteria worden nageleefd. Institutionele 

beleggers zouden op afdoende wijze 

moeten kunnen vertrouwen op de STS-

kennisgeving en de door de initiator, 

sponsor en SSPE gepubliceerde informatie 

om te weten of een securitisatie voldoet 

aan de STS-vereisten. 

individuele initiators, sponsors en 

beleggers verbeteren. Het is ook nodig dat 

beleggers passende due diligence 

verrichten met betrekking tot STS-

securitisaties. Zij kunnen zichzelf 

informeren aan de hand van de informatie 

die is gepubliceerd door de securitiserende 

partijen, meer bepaald de STS-

kennisgeving en de in deze context 

gepubliceerde aanverwante gegevens, die 

beleggers alle nodige informatie zouden 

moeten verschaffen over hoe de STS-

criteria worden nageleefd. Institutionele 

beleggers zouden op afdoende wijze 

moeten kunnen vertrouwen op de door de 

agent voor certificatie van derde partijen 

afgegeven STS-kennisgeving en de door de 

initiator, sponsor en SSPE gepubliceerde 

informatie om te weten of een securitisatie 

voldoet aan de STS-vereisten. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden, moeten de in de securitisaties 

begrepen blootstellingen kwalitatief niet 

verschillen van de blootstellingen die de 

initiator zelf op zijn balans houdt, en 

moeten die blootstellingen alvorens in de 
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structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

securitisatie te worden begrepen, een 

beduidend deel van hun contractuele 

looptijd op de balans van de initiator 

hebben gestaan. Daarom is het van belang 

dat de initiators of de sponsors ten aanzien 

van de desbetreffende onderliggende 

risico's een materiële netto economische 

blootstelling behouden gedurende een 

beduidende periode zowel voor als na de 

securitisatie. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

voordien een materieel netto economische 

blootstelling hielden die zij ook in de 

toekomst zullen behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend.  Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 
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geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

Or. it 

 

Amendement  137 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Het Europees Comité voor 

systeemrisico's (ESRB) moet de 

mogelijkheid krijgen om de bevoegde 

autoriteiten via ontwerpen van technische 

reguleringsnormen een lager 

risicobehoudpercentage voor te stellen 

voor de securitisatiemarkt als geheel of 

voor bepaalde segmenten van deze markt. 

Indien de ERSB dat doet, moet zij 

aantonen hoe zij rekening heeft gehouden 

met de noodzaak tot aanpassing van het 

risico en welke de prudentiële aspecten 

zijn voor een verlaging van het 

behoudpercentage. Meer in het algemeen 

mag de structuur van 

securitisatietransacties geen aanleiding 

geven tot mogelijke omzeiling van het 
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blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

risicobehoudvereiste. Dit vereiste zou 

moeten gelden in alle situaties waarin de 

economische realiteit van een securitisatie 

van toepassing is, ongeacht de juridische 

structuren of instrumenten die worden 

aangewend. Er is geen meervoudige 

toepassing van het behoudsvereiste nodig. 

Voor elke securitisatie volstaat het dat 

hetzij de initiator, hetzij de sponsor, hetzij 

de oorspronkelijke kredietverstrekker 

onder het vereiste valt. Evenzo dient, 

wanneer securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Morten Messerschmidt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die bij een securitisatie 

zijn betrokken  en de belangen van 

beleggers moeten met elkaar in 
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in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat 

initiators ten aanzien van de 

onderliggende risico’s een materieel netto 

economische blootstelling behouden. Wel 

zou een uitzondering moeten worden 

gemaakt voor gevallen waarin 

gesecuritiseerde blootstellingen volledig, 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

worden gegarandeerd door, met name, 

overheidsinstanties. In het geval van 

steun uit overheidsmiddelen in de vorm 

van garanties of op andere wijze doen de 

bepalingen in de onderhavige verordening 

geen afbreuk aan de voorschriften inzake 

staatssteun. 

overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. 

Or. en 
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Motivering 

De definitie van securitisatie is zeer ruim en omvat een palet van scenario's waarbij 

kredietrisico's worden getrancheerd, dus niet alleen de gevallen waarbij die tranches geheel 

of gedeeltelijk in verhandelbare effecten worden omgezet. Om verwarring te vermijden stellen 

we dus voor de verwijzing naar omzetting van blootstellingen in verhandelbare effecten te 

schrappen. 

 

Amendement  139 

Burkhard Balz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling, 

te stellen op 5%, behouden. Meer in het 

algemeen mag de structuur van 

securitisatietransacties geen aanleiding 

geven tot mogelijke omzeiling van het 

risicobehoudvereiste. Dit vereiste zou 

moeten gelden in alle situaties waarin de 

economische realiteit van een securitisatie 

van toepassing is, ongeacht de juridische 

structuren of instrumenten die worden 

aangewend. Er is geen meervoudige 

toepassing van het behoudsvereiste nodig. 

Voor elke securitisatie volstaat het dat 

hetzij de initiator, hetzij de sponsor, hetzij 

de oorspronkelijke kredietverstrekker 

onder het vereiste valt. Evenzo dient, 

wanneer securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 
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blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De belangen van initiators, 

sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers die blootstellingen 

omzetten in verhandelbare effecten en de 

belangen van beleggers moeten met elkaar 

in overeenstemming worden gebracht. Om 

dat te bereiken moeten de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker een 

significant belang in de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie 

behouden. Daarom is het van belang dat de 

initiators of de sponsors ten aanzien van de 

desbetreffende onderliggende risico's een 

materiële netto economische blootstelling 

behouden. Meer in het algemeen mag de 

structuur van securitisatietransacties geen 

aanleiding geven tot mogelijke omzeiling 

van het risicobehoudvereiste. Dit vereiste 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)                       
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zou moeten gelden in alle situaties waarin 

de economische realiteit van een 

securitisatie van toepassing is, ongeacht de 

juridische structuren of instrumenten die 

worden aangewend. Er is geen 

meervoudige toepassing van het 

behoudsvereiste nodig. Voor elke 

securitisatie volstaat het dat hetzij de 

initiator, hetzij de sponsor, hetzij de 

oorspronkelijke kredietverstrekker onder 

het vereiste valt. Evenzo dient, wanneer 

securitisatietransacties andere 

securitisatieposities als onderliggende 

blootstelling hebben, het behoudsvereiste 

enkel te worden toegepast op de 

securitisatie die aan de belegging ten 

grondslag ligt. In de STS-kennisgeving 

wordt beleggers erop gewezen dat initiators 

ten aanzien van de onderliggende risico’s 

een materieel netto economische 

blootstelling behouden. Wel zou een 

uitzondering moeten worden gemaakt voor 

gevallen waarin gesecuritiseerde 

blootstellingen volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk worden gegarandeerd 

door, met name, overheidsinstanties. In het 

geval van steun uit overheidsmiddelen in 

de vorm van garanties of op andere wijze 

doen de bepalingen in de onderhavige 

verordening geen afbreuk aan de 

voorschriften inzake staatssteun. 

Or. el 

 

Amendement  141 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

(13) Beleggers en potentiële beleggers 

kunnen alleen due diligence verrichten en 

dus de kredietwaardigheid van een 

securitisatie-instrument met kennis van 

zaken beoordelen als zij toegang hebben 
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informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties.  

tot betrouwbare en gebruiksvriendelijke 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers en potentiële beleggers 

gemakkelijk toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, en dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert. 

 Voor grotere markttransparantie moet er 

een databank worden ingericht die 

gemakkelijke toegang biedt tot algemene 

markttrends, vergelijkende gegevens over 

de standaard securitisatiestructuur alsook 

granulaire data over het ondersteunende 

securitisatie-onderpand. Het is niet nodig 

dat deze databank, aan te duiden als de 

Europese databank voor effecten (ESDR), 

zelf al haar informatie genereert en 

beheert. Er bestaan reeds gelijkaardige 

niet-verplichte initiatieven, die hebben 

geleid tot de totstandbrenging van 

infrastructuur zoals het European 

Datawarehouse. De bekendmaking van de 

vereiste informatie moet bijgevolg 

voorzover doenlijk gebaseerd zijn op 

bestaande modellen en benutting van 

bestaande infrastructuur. 

 De taak van de ESDR strekt zich uit tot 

buiten de bestaande infrastructuur, en ziet 

ook op data omtrent potentiële 

systemische risico's. De ESDR moet zich 

uit dien hoofde richten op vermindering 

van risicoasymmetrie, en zorgen voor 

transparantie ten behoeve van de 

systemische risicobeheersing, hetgeen 

wederom bevorderlijk is voor de 

marktdiscipline. Tegelijkertijd moet de 

ESDR de duurzame marktontwikkeling op 

lange termijn aanmoedigen en steunen, 

en de drie belangrijkste elementen van die 

markt bedienen, d.w.z. de verkopers en 

kopers van risico en de toezichthouders. 

 De aansturing door de ESDR moet 

opgaan in de aansturing zoals die is 

geregeld voor de Global LEI Foundation 
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(GLEIF). Specifiek moet het toezicht door 

de ESDR worden verdeeld over verkoop 

van risico, aankoop van risico, en 

vertegenwoordigers ut de gemeenschap 

van toezichthouders. De ESMA moet het 

werk van de toezichthoudende 

gemeenschap coördineren en leiden. 

Andere Europese toezichthoudende 

autoriteiten, met name het Europees 

comité voor Systemische Risico's (ESRB), 

de Europese Centrale Bank en de 

Europese Autoriteit voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen (EIOPA) moeten ook 

nagaan hoe de databank hen kan helpen 

bij hun respectieve taken. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Sander Loones 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties.  

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. Om de 

markt in de Unie transparanter te maken, 

moet een gegevensbank voor de 

onderliggende leningen van securitisaties 

worden opgericht. Er bestaan reeds 

gelijkaardige niet-verplichte initiatieven, 
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die hebben geleid tot de totstandbrenging 

van infrastructuur zoals het European 

Datawarehouse. De informatie die moet 

worden verstrekt op grond van dit vereiste 

moet bijgevolg gebaseerd zijn op 

bestaande modellen voor 

informatieverstrekking aan dergelijke 

infrastructuur. Indien de ESMA besluit 

de verantwoordelijkheid voor het beheer 

van deze infrastructuur te delegeren, moet 

de gegevensbank worden opgericht naar 

het voorbeeld van de Global LEI 

Foundation (GLEIF). 

Or. en 

 

Amendement  143 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties.  De ESMA 

dient een Europese databank in te richten 

voor securitisaties die is afgestemd op 

bestaande databanken, met name de 

European Data Warehouse bij de ECB. 

Naast deze databank moet de ESMA op 

haar website een lijst bijhouden van 

bevoegde autoriteiten die door de lidstaten 
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met de nodige toezichthoudende, 

onderzoekende en sanctieopleggende 

bevoegdheden zijn toegerust. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend, transparant, op het 

in deze instrumenten diepgeworteld reëel 

risico gebaseerd systeem te creëren dat 

beleggers toegang biedt tot alle relevante 

informatie over de volledige looptijd van 

de transacties, dat de rapportagetaken voor 

initiators, sponsors en SSPE's vermindert 

en dat beleggers ononderbroken, 

eenvoudige en gratis toegang verschaft tot 

betrouwbare informatie over securitisaties 

en de onderliggende activa daarin. De 

markt moet transparant zijn en de 

uitwisseling van informatie bevorderen 

middels het opzetten van een passend 

openbaar register waarin deze informatie 

is opgenomen. 

Or. it 

 

Amendement  145 

Notis Marias 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. .  

 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. 

Or. el 

 

Amendement  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators, sponsors 

en SSPE's vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 

(13) Beleggers kunnen alleen due 

diligence verrichten en dus de 

kredietwaardigheid van een securitisatie-

instrument met kennis van zaken 

beoordelen als zij toegang hebben tot 

informatie over deze instrumenten. Het is 

van belang op basis van het bestaande 

acquis een omvattend systeem te creëren 

dat beleggers toegang biedt tot alle 

relevante informatie over de volledige 

looptijd van de transacties, dat de 

rapportagetaken voor initiators en sponsors 

vermindert en dat beleggers 

ononderbroken, eenvoudige en gratis 
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toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties. 

toegang verschaft tot betrouwbare 

informatie over securitisaties.  

Or. en 

 

Amendement  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen.  Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche. Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen.  Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering. 

Hoewel eenvoudige, transparante en 

gestandaardiseerde securitisaties in het 

verleden goed hebben gepresteerd, zegt de 
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gepresteerd, zegt de naleving van STS-

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee 

soorten STS-vereisten: één voor 

langlopende securitisaties en één voor 

kortlopende securitisaties (ABCP) die 

grotendeels aan dezelfde vereisten moeten 

zijn onderworpen, met specifieke 

aanpassingen die rekening houden met de 

structurele kenmerken van deze twee 

marktsegmenten. Het verschil tussen deze 

markten ligt in het feit dat ABCP-

programma’s zijn gebaseerd op een aantal 

ABCP-transacties die bestaan uit 

kortlopende blootstellingen die na afloop 

van de termijn moeten worden vervangen. 

Bovendien moeten STS-criteria ook de 

specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

de ABCP-doorstroomlichamen. 

naleving van STS-vereisten niets over het 

risicogehalte van de securitisatiepositie of 

de onderliggende kredietkwaliteit van de 

securitisatie. In plaats daarvan moet dit 

worden opgevat als een indicatie dat een 

voorzichtige en zorgvuldige belegger in 

staat zal zijn de risico’s van de securitisatie 

te analyseren. 

Or. it 

 

Amendement  148 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 
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aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche. Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen, teneinde 

beleggers bescherming te bieden. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche. Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 
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de ABCP-doorstroomlichamen. de ABCP-doorstroomlichamen. 

Or. el 

 

Amendement  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche.Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche. Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-
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vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

de ABCP-doorstroomlichamen. 

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

de ABCP-doorstroomlichamen. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Initiators, sponsors en SSPE's 

zouden alle materieel relevante informatie 

over de kredietkwaliteit en prestaties van 

de onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 

(14) Initiators en sponsors  zouden alle 

materieel relevante informatie over de 

kredietkwaliteit en prestaties van de 

onderliggende blootstellingen moeten 

opnemen in het verslag voor beleggers, met 

inbegrip van informatie waaruit beleggers 

duidelijk kunnen opmaken of er sprake is 

van achterstalligheid en verzuim van 

debiteuren, schuldherschikking, 

schuldkwijtschelding, respijt, terugkopen, 

aflossingsvrije perioden, verliezen, 

oninbare schulden, terugvorderingen en 
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andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche.Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

de ABCP-doorstroomlichamen. 

andere remedies met betrekking tot de 

prestaties van activa in de pool van 

onderliggende blootstellingen. Het 

beleggersverslag moet ook gegevens 

bevatten over de kasstromen die worden 

gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

i.v.m. de uitgifte van de securitisatie, met 

inbegrip van afzonderlijke informatie over 

de inkomsten en uitgaven m.b.t. de 

securitisatiepositie, d.w.z. het gepland 

kapitaal, de geplande rente, het vervroegd 

terugbetaald kapitaal, de achterstallige 

rente en vergoedingen en kosten, en 

gegevens over de schending van de triggers 

die veranderingen inhouden in de rangorde 

van betalingen of de vervanging van 

tegenpartijen, alsook informatie over de 

omvang en vorm van kredietverbetering 

voor elke tranche. Hoewel eenvoudige, 

transparante en gestandaardiseerde 

securitisaties in het verleden goed hebben 

gepresteerd, zegt de naleving van STS-

vereisten niets over het risicogehalte van 

de securitisatiepositie of de onderliggende 

kredietkwaliteit van de securitisatie. In 

plaats daarvan moet dit worden opgevat als 

een indicatie dat een voorzichtige en 

zorgvuldige belegger in staat zal zijn de 

risico’s van de securitisatie te analyseren. 

Er zou sprake moeten zijn van twee soorten 

STS-vereisten: één voor langlopende 

securitisaties en één voor kortlopende 

securitisaties (ABCP) die grotendeels aan 

dezelfde vereisten moeten zijn 

onderworpen, met specifieke aanpassingen 

die rekening houden met de structurele 

kenmerken van deze twee marktsegmenten. 

Het verschil tussen deze markten ligt in het 

feit dat ABCP-programma’s zijn gebaseerd 

op een aantal ABCP-transacties die bestaan 

uit kortlopende blootstellingen die na 

afloop van de termijn moeten worden 

vervangen. Bovendien moeten STS-criteria 

ook de specifieke rol weerspiegelen van de 

sponsor die liquiditeitssteun verleent aan 

de ABCP-doorstroomlichamen. 

Or. en 
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Amendement  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Bij andere dan "true sale"-

securitisaties worden de onderliggende 

blootstellingen niet aan een dergelijke 

uitgevende entiteit overgedragen, maar 

wordt het met de onderliggende 

blootstellingen samenhangende 

kredietrisico door middel van een 

derivatencontract of garanties 

overgedragen. Dat creëert een extra 

tegenpartijkredietrisico en potentiële 

complexiteit die met name verband houden 

met de inhoud van het derivatencontract. 

Tot op heden heeft geen enkele analyse op 

internationaal niveau of in de Unie STS-

criteria kunnen identificeren voor deze 

types van securitisatie-instrumenten. Het 

zou dus erg belangrijk zijn om te 

onderzoeken of bepaalde synthetische 

securitisaties die tijdens de financiële 

crisis goed gepresteerd hebben en die 

eenvoudig, transparant en 

gestandaardiseerd zijn, zouden kunnen 

voldoen aan de STS-vereisten. Op basis 

hiervan zal de Commissie toetsen of 

andere dan "true sale"-securitisaties in 

een toekomstig voorstel onder de STS-

noemer zouden kunnen vallen. 

(16) Bij andere dan "true sale"-

securitisaties worden de onderliggende 

blootstellingen niet aan een dergelijke 

uitgevende entiteit overgedragen, maar 

wordt het met de onderliggende 

blootstellingen samenhangende 

kredietrisico door middel van een 

derivatencontract of garanties 

overgedragen. Dat creëert een extra 

tegenpartijkredietrisico en potentiële 

complexiteit die met name verband houden 

met de inhoud van het derivatencontract. 

Tot op heden heeft geen enkele analyse op 

internationaal niveau of in de Unie STS-

criteria kunnen identificeren voor deze 

types van securitisatie-instrumenten. In 

geen geval mogen synthetische 

securitisaties worden aangemerkt als STS. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Bij andere dan "true sale"-

securitisaties worden de onderliggende 

blootstellingen niet aan een dergelijke 

uitgevende entiteit overgedragen, maar 

wordt het met de onderliggende 

blootstellingen samenhangende 

kredietrisico door middel van een 

derivatencontract of garanties 

overgedragen. Dat creëert een extra 

tegenpartijkredietrisico en potentiële 

complexiteit die met name verband houden 

met de inhoud van het derivatencontract. 

Tot op heden heeft geen enkele analyse op 

internationaal niveau of in de Unie STS-

criteria kunnen identificeren voor deze 

types van securitisatie-instrumenten. Het 

zou dus erg belangrijk zijn om te 

onderzoeken of bepaalde synthetische 

securitisaties die tijdens de financiële 

crisis goed gepresteerd hebben en die 

eenvoudig, transparant en 

gestandaardiseerd zijn, zouden kunnen 

voldoen aan de STS-vereisten. Op basis 

hiervan zal de Commissie toetsen of 

andere dan "true sale"-securitisaties in 

een toekomstig voorstel onder de STS-

noemer zouden kunnen vallen. 

(16) Bij andere dan "true sale"-

securitisaties worden de onderliggende 

blootstellingen niet aan een dergelijke 

uitgevende entiteit overgedragen, maar 

wordt het met de onderliggende 

blootstellingen samenhangende 

kredietrisico door middel van een 

derivatencontract of garanties 

overgedragen. Dat creëert een extra 

tegenpartijkredietrisico en potentiële 

complexiteit die met name verband houden 

met de inhoud van het derivatencontract. 

Tot op heden heeft geen enkele analyse op 

internationaal niveau of in de Unie STS-

criteria kunnen identificeren voor deze 

types van securitisatie-instrumenten. Het is 

dus wenselijk synthetische securitisaties 

uit onderhavige verordening te schrappen. 

Or. it 

 

Amendement  153 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Bij andere dan "true sale"-

securitisaties worden de onderliggende 

blootstellingen niet aan een dergelijke 

(16) Bij synthetische securitisaties 

worden de onderliggende blootstellingen 

niet aan een dergelijke uitgevende entiteit 
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uitgevende entiteit overgedragen, maar 

wordt het met de onderliggende 

blootstellingen samenhangende 

kredietrisico door middel van een 

derivatencontract of garanties 

overgedragen. Dat creëert een extra 

tegenpartijkredietrisico en potentiële 

complexiteit die met name verband 

houden met de inhoud van het 

derivatencontract. Tot op heden heeft geen 

enkele analyse op internationaal niveau of 

in de Unie STS-criteria kunnen 

identificeren voor deze types van 

securitisatie-instrumenten. Het zou dus erg 

belangrijk zijn om te onderzoeken of 

bepaalde synthetische securitisaties die 

tijdens de financiële crisis goed gepresteerd 

hebben en die eenvoudig, transparant en 

gestandaardiseerd zijn, zouden kunnen 

voldoen aan de STS-vereisten. Op basis 

hiervan zal de Commissie toetsen of andere 

dan "true sale"-securitisaties in een 

toekomstig voorstel onder de STS-noemer 

zouden kunnen vallen. 

overgedragen, maar wordt het met de 

onderliggende blootstellingen 

samenhangende kredietrisico door middel 

van een derivatencontract of garanties 

overgedragen. Tot op heden heeft geen 

enkele analyse op internationaal niveau of 

in de Unie STS-criteria kunnen 

identificeren voor deze types van 

securitisatie-instrumenten. Het zou dus erg 

belangrijk zijn om te onderzoeken of 

bepaalde synthetische securitisaties die 

tijdens de financiële crisis goed gepresteerd 

hebben en die eenvoudig, transparant en 

gestandaardiseerd zijn, zouden kunnen 

voldoen aan de STS-vereisten. Op basis 

hiervan zal de Commissie toetsen of andere 

dan "true sale"-securitisaties in een 

toekomstig voorstel onder de STS-noemer 

zouden kunnen vallen. 

Or. en 

Motivering 

Al naar gelang d betekenis van 'true sale' (dat nergens wordt gedefinieerd) kunnen er vormen 

van securitisatie zijn die niet "true" zijn en evenmin synthetisch. Het gaat hier om 

synthetische securitisaties, dus stellen we een andere term voor om dat duidelijk te houden.  

 

Amendement  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ervoor te zorgen dat beleggers 

grondige due diligence verrichten en om de 

beoordeling van de onderliggende risico’s 

te faciliteren, is het belangrijk dat 

securitisatietransacties worden gedekt door 

(18) Om ervoor te zorgen dat beleggers 

grondige due diligence verrichten en om de 

beoordeling van de onderliggende risico’s 

te faciliteren, is het belangrijk dat 

securitisatietransacties worden gedekt door 
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pools van blootstellingen die homogeen 

zijn in termen van type activa, zoals 

woonkredieten, zakelijke leningen met 

commercieel eigendom , leases en 

kredietfaciliteiten aan ondernemingen 

van dezelfde categorie ter financiering 

van kapitaaluitgaven of 

bedrijfsactiviteiten, pools van 

autoleningen en leases aan kredietnemers 

of lessees of leningen en pools van 

kredietfaciliteiten aan particulieren voor 

persoonlijke, familiale of huishoudelijke 

consumptiedoeleinden. 

pools van blootstellingen die homogeen 

zijn in termen van type activa, zoals 

persoonlijke woonkredieten, hypothecaire 

leningen op bedrijfspanden, 

consumentenleningen voor persoonlijke, 

familiale of huishoudelijke 

consumptiedoeleinden, financiële 

contracten voor aanschaf van een auto 

(met inbegrip van leningen, lease- en 

huurkoopcontracten), leningen aan 

garagehouders voor aanschaf of 

aanhouden voorraad, leningen aan kmo's 

en vennootschappen (met uitsluiting van 

kmo), leasing van handelsgoederen en 

uitrusting (met uitsluiting van auto's, 

vrachtwagens en motorfietsen). 

Or. en 

 

Amendement  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ervoor te zorgen dat beleggers 

grondige due diligence verrichten en om de 

beoordeling van de onderliggende risico’s 

te faciliteren, is het belangrijk dat 

securitisatietransacties worden gedekt door 

pools van blootstellingen die homogeen 

zijn in termen van type activa, zoals pools 

van woonkredieten, pools van zakelijke 

leningen, leases en kredietfaciliteiten aan 

ondernemingen van dezelfde categorie ter 

financiering van kapitaaluitgaven of 

bedrijfsactiviteiten, pools van autoleningen 

en leases aan kredietnemers of lessees of 

leningen en pools van kredietfaciliteiten 

aan particulieren voor persoonlijke, 

familiale of huishoudelijke 

consumptiedoeleinden. 

(18) Om ervoor te zorgen dat beleggers 

grondige due diligence verrichten en om de 

beoordeling van de onderliggende risico’s 

te faciliteren, is het belangrijk dat 

securitisatietransacties worden gedekt door 

pools van blootstellingen die homogeen 

zijn in termen van type activa. Deze 

bestaan uit : pools van woonkredieten, 

pools van zakelijke leningen, leases en 

kredietfaciliteiten aan ondernemingen van 

dezelfde categorie ter financiering van 

kapitaaluitgaven of bedrijfsactiviteiten, 

pools van autoleningen en leases aan 

kredietnemers of lessees of leningen en 

pools van kredietfaciliteiten aan 

particulieren voor persoonlijke, familiale of 

huishoudelijke consumptiedoeleinden. 

Or. en 
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Amendement  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het is van groot belang de 

terugkeer van zuivere "originate to 

distribute"-modellen te voorkomen. In die 

scenario's bieden kredietverstrekkers 

leningen aan onder toepassing van 

ondermaatse en zwakke afsluitstandaarden 

omdat zij op voorhand weten dat de 

desbetreffende risico’s uiteindelijk worden 

verkocht aan derden. De te securitiseren 

blootstellingen zouden dus moeten worden 

geïnitieerd in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening van de initiator of de 

oorspronkelijke kredietverstrekker 

ingevolge afsluitstandaarden die niet 

minder streng zouden mogen zijn dan die 

welke de initiator of de oorspronkelijke 

kredietverstrekker hanteert bij de initiëring 

van soortgelijke blootstellingen die niet 

gesecuritiseerd zijn. Alle materiële 

wijzigingen in de afsluitstandaarden 

zouden moeten worden meegedeeld aan 

potentiële beleggers. De initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker moet 

voldoende ervaring hebben met het 

initiëren van blootstellingen die lijken op 

gesecuritiseerde blootstellingen. Bij 

securitisaties met woonkredieten als 

onderliggende blootstellingen mag de pool 

van leningen geen leningen bevatten die 

zijn verhandeld en afgesloten op basis van 

de veronderstelling dat de kredietaanvrager 

of in voorkomend geval zijn 

tussenpersonen is meegedeeld dat de 

verstrekte informatie door de 

kredietverstrekker misschien niet kan 

worden geverifieerd. De beoordeling van 

de kredietwaardigheid van de kredietnemer 

moet indien toepasselijk ook voldoen aan 

de vereisten van de Richtlijnen 

(19) Het is van groot belang, zoals in de 

periode voorafgaand aan de 

hypotheekcrisis van 2008, de terugkeer 

van zuivere "originate to distribute"-

modellen te voorkomen. In die scenario's 

bieden kredietverstrekkers leningen aan 

onder toepassing van ondermaatse en 

zwakke afsluitstandaarden omdat zij op 

voorhand weten dat de desbetreffende 

risico’s uiteindelijk worden verkocht aan 

derden. Constateert met bezorgdheid dat 

sommige banken beginnen met het 

aanbieden van hypotheken die voor 100% 

de aankoop van onroerend goed 

financieren. De te securitiseren 

blootstellingen zouden dus moeten worden 

geïnitieerd in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening van de initiator of de 

oorspronkelijke kredietverstrekker 

ingevolge afsluitstandaarden die niet 

minder streng zouden mogen zijn dan die 

welke de initiator of de oorspronkelijke 

kredietverstrekker hanteert bij de initiëring 

van soortgelijke blootstellingen die niet 

gesecuritiseerd zijn. Alle materiële 

wijzigingen in de afsluitstandaarden 

zouden moeten worden meegedeeld aan 

potentiële beleggers. De initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker moet 

voldoende ervaring hebben met het 

initiëren van blootstellingen die lijken op 

gesecuritiseerde blootstellingen. Bij 

securitisaties met woonkredieten als 

onderliggende blootstellingen mag de pool 

van leningen geen leningen bevatten die 

zijn verhandeld en afgesloten op basis van 

de veronderstelling dat de kredietaanvrager 

of in voorkomend geval zijn 

tussenpersonen is meegedeeld dat de 
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2014/17/EU of 2008/48/EG van het 

Europees Parlement en de Raad of 

gelijkwaardige vereisten in derde landen. 

verstrekte informatie door de 

kredietverstrekker misschien niet kan 

worden geverifieerd. De beoordeling van 

de kredietwaardigheid van de kredietnemer 

moet indien toepasselijk ook voldoen aan 

de vereisten van de Richtlijnen 

2014/17/EU of 2008/48/EG van het 

Europees Parlement en de Raad of 

gelijkwaardige vereisten in derde landen. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het is van groot belang de 

terugkeer van zuivere "originate to 

distribute"-modellen te voorkomen. In die 

scenario's bieden kredietverstrekkers 

leningen aan onder toepassing van 

ondermaatse en zwakke afsluitstandaarden 

omdat zij op voorhand weten dat de 

desbetreffende risico’s uiteindelijk worden 

verkocht aan derden. De te securitiseren 

blootstellingen zouden dus moeten worden 

geïnitieerd in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening van de initiator of de 

oorspronkelijke kredietverstrekker 

ingevolge afsluitstandaarden die niet 

minder streng zouden mogen zijn dan die 

welke de initiator of de oorspronkelijke 

kredietverstrekker hanteert bij de initiëring 

van soortgelijke blootstellingen die niet 

gesecuritiseerd zijn. Alle materiële 

wijzigingen in de afsluitstandaarden 

zouden moeten worden meegedeeld aan 

potentiële beleggers. De initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker moet 

voldoende ervaring hebben met het 

initiëren van blootstellingen die lijken op 

gesecuritiseerde blootstellingen. Bij 

securitisaties met woonkredieten als 

(19) Het is van groot belang de 

terugkeer van zuivere "originate to 

distribute"-modellen te voorkomen. In die 

scenario's bieden kredietverstrekkers 

leningen aan onder toepassing van 

ondermaatse en zwakke afsluitstandaarden 

omdat zij op voorhand weten dat de 

desbetreffende risico’s uiteindelijk worden 

verkocht aan derden. De te securitiseren 

blootstellingen zouden dus moeten worden 

geïnitieerd in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening van de initiator of de 

oorspronkelijke kredietverstrekker 

ingevolge afsluitstandaarden die moeten 

stroken met die welke de initiator of de 

oorspronkelijke kredietverstrekker hanteert 

bij de initiëring van soortgelijke 

blootstellingen die niet gesecuritiseerd zijn. 

Alle materiële wijzigingen in de 

afsluitstandaarden zouden moeten worden 

meegedeeld aan potentiële beleggers. De 

initiator of oorspronkelijke 

kredietverstrekker moet voldoende 

ervaring hebben met het initiëren van 

blootstellingen die lijken op 

gesecuritiseerde blootstellingen. Bij 

securitisaties met woonkredieten als 
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onderliggende blootstellingen mag de pool 

van leningen geen leningen bevatten die 

zijn verhandeld en afgesloten op basis van 

de veronderstelling dat de kredietaanvrager 

of in voorkomend geval zijn 

tussenpersonen is meegedeeld dat de 

verstrekte informatie door de 

kredietverstrekker misschien niet kan 

worden geverifieerd. De beoordeling van 

de kredietwaardigheid van de kredietnemer 

moet indien toepasselijk ook voldoen aan 

de vereisten van de Richtlijnen 

2014/17/EU of 2008/48/EG van het 

Europees Parlement en de Raad of 

gelijkwaardige vereisten in derde landen. 

onderliggende blootstellingen mag de pool 

van leningen geen leningen bevatten die 

zijn verhandeld en afgesloten op basis van 

de veronderstelling dat de kredietaanvrager 

of in voorkomend geval zijn 

tussenpersonen is meegedeeld dat de 

verstrekte informatie door de 

kredietverstrekker misschien niet kan 

worden geverifieerd. De beoordeling van 

de kredietwaardigheid van de kredietnemer 

moet indien toepasselijk ook voldoen aan 

de vereisten van de Richtlijnen 

2014/17/EU of 2008/48/EG van het 

Europees Parlement en de Raad of 

gelijkwaardige vereisten in derde landen. 

Or. el 

 

Amendement  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De ESMA moet dit dan ter informatie in 

een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. De opname van een 

securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

niet dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De naleving van de STS-vereisten blijft 

uitsluitend de verantwoordelijkheid van 

de initiators, sponsors en SSPE’s. Dit zal 

ervoor zorgen dat de initiators, sponsors 

en SSPE's de verantwoordelijkheid 

opnemen voor hun melding dat de 

securitisatie STS-conform is en dat er 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De ESMA moet dit dan ter informatie in 

een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. De opname van een 

securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 
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transparantie heerst op de markt. 

Or. it 

 

Amendement  159 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De ESMA moet dit dan ter informatie in 

een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. De opname van een 

securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

niet dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De naleving van de STS-vereisten blijft 

uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 

initiators, sponsors en SSPE’s. Dit zal 

ervoor zorgen dat de initiators, sponsors en 

SSPE's de verantwoordelijkheid opnemen 

voor hun melding dat de securitisatie STS-

conform is en dat er transparantie heerst op 

de markt. 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat zij 

de securitisatie willen opvoeren als zijnde 

conform de STS-vereisten. Zodra de 

ESDR bevestigt alle vereiste data te 

hebben ontvangen,  moet de ESMA de 

voorgenomen transactie dan ter informatie 

in een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. Diezelfde lijst van 

transacties moet ook op de website van de 

ESDR worden geplaatst. De opname van 

een securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

niet dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten 

en dat de data accuraat zijn en tijdig 

geleverd. De naleving van de STS-

vereisten blijft uitsluitend de 

verantwoordelijkheid van de initiators, 

sponsors en SSPE’s. Dit zal ervoor zorgen 

dat de initiators, sponsors en SSPE's de 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

melding dat de securitisatie STS-conform 

is, dat de data accuraat zijn en tijdig 

geleverd en dat er transparantie heerst op 

de markt. 

Or. en 
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Amendement  160 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De ESMA moet dit dan ter informatie in 

een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. De opname van een 

securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

niet dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De naleving van de STS-vereisten blijft 

uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 

initiators, sponsors en SSPE’s. Dit zal 

ervoor zorgen dat de initiators, sponsors en 

SSPE's de verantwoordelijkheid opnemen 

voor hun melding dat de securitisatie STS-

conform is en dat er transparantie heerst op 

de markt. 

(20) Indien initiators, sponsors en 

SSPE's wensen dat hun securitisaties onder 

de STS-benaming op de markt komen, 

moeten zij de beleggers, bevoegde 

autoriteiten en de ESMA meedelen dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De ESMA moet dit dan ter informatie in 

een lijst van transacties op haar website 

bekendmaken. De opname van een 

securitisatie in de ESMA-lijst van 

aangemelde STS-securitisaties impliceert 

niet dat de ESMA of andere bevoegde 

instanties hebben verklaard dat de 

securitisatie voldoet aan de STS-vereisten. 

De naleving van de STS-vereisten blijft 

uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 

initiators, sponsors en SSPE’s. Dit zal 

ervoor zorgen dat de initiators, sponsors en 

SSPE's de verantwoordelijkheid opnemen 

voor hun melding dat de securitisatie STS-

conform is en dat er transparantie heerst op 

de markt, zodat de beleggers worden 

beschermd en de terugkeer van de 

ondeugdelijke "originate to distribute"-

modellen wordt voorkomen.  

Or. el 

 

Amendement  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Indien een securitisatie niet langer 

voldoet aan de STS-vereisten, moeten de 

initiator, sponsor en SSPE de ESMA 

(21) Indien een securitisatie niet langer 

voldoet aan de STS-vereisten, moeten de 

initiator en de sponsor de ESMA hiervan 
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hiervan onverwijld in kennis stellen. 

Wanneer bovendien een bevoegde instantie 

administratieve sancties heeft opgelegd of 

remediërende maatregelen heeft genomen 

met betrekking tot een als STS aangemelde 

securitisatie, moet deze instantie de ESMA 

hiervan onverwijld in kennis stellen zodat 

de lijst kan worden aangepast en beleggers 

op de hoogte worden gebracht van zulke 

sancties en van de betrouwbaarheid van 

STS-kennisgevingen. Het is dus in het 

belang van initiators, sponsors en SSPE's 

om goed doordachte kennisgevingen op te 

stellen om reputatieschade te voorkomen. 

onverwijld in kennis stellen. Wanneer 

bovendien een bevoegde instantie 

administratieve sancties heeft opgelegd of 

remediërende maatregelen heeft genomen 

met betrekking tot een als STS aangemelde 

securitisatie, moet deze instantie de ESMA 

hiervan onverwijld in kennis stellen zodat 

de lijst kan worden aangepast en beleggers 

op de hoogte worden gebracht van zulke 

sancties en van de betrouwbaarheid van 

STS-kennisgevingen. Het is dus in het 

belang van initiators en sponsors om goed 

doordachte kennisgevingen op te stellen 

om reputatieschade te voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Beleggers moeten bij beleggingen 

zelf due diligence verrichten in verhouding 

tot de desbetreffende risico's, maar hierbij 

moeten zij wel kunnen steunen op de STS-

kennisgevingen en op de informatie die is 

verstrekt door de initiator, sponsor en 

SSPE met betrekking tot de STS-status. 

(22) Beleggers moeten bij beleggingen 

zelf due diligence verrichten in verhouding 

tot de desbetreffende risico's, maar hierbij 

moeten zij wel kunnen steunen op de STS-

certificatie van derde partijen en op de 

informatie die is verstrekt door de initiator, 

sponsor en SSPE met betrekking tot de 

STS-status. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Beleggers moeten bij beleggingen (22) Beleggers moeten bij beleggingen 
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zelf due diligence verrichten in verhouding 

tot de desbetreffende risico's, maar hierbij 

moeten zij wel kunnen steunen op de STS-

kennisgevingen en op de informatie die is 

verstrekt door de initiator, sponsor en 

SSPE met betrekking tot de STS-status. 

zelf due diligence verrichten in verhouding 

tot de desbetreffende risico's, maar hierbij 

moeten zij wel kunnen steunen op de STS-

kennisgevingen en op de informatie die is 

verstrekt door de initiator en de sponsor 

met betrekking tot de STS-status. Zij 

mogen echter niet enkel automatisch 

afgaan op die kennisgeving of op de door 

de initiator en de sponsor verstrekte 

informatie. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, kan nuttig zijn 

voor beleggers, initiators, sponsors en 

SSPE's en kan bijdragen tot een groter 

vertrouwen in de markt voor STS-

securitisaties. Het is evenwel van essentieel 

belang dat de beleggers hun eigen 

beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

(23) Betrokkenheid van een 

gemachtigde derde partij bij de STS-

certificatie, om na te gaan of een 

securitisatie aan de STS-vereisten voldoet, 

is cruciaal voor beleggers, initiators, 

sponsors en SSPE's en kan bijdragen tot 

een groter vertrouwen in de markt voor 

STS-securitisaties. Het is evenwel van 

essentieel belang dat de beleggers hun 

eigen beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, kan nuttig zijn voor 

beleggers, initiators, sponsors en SSPE's en 

kan bijdragen tot een groter vertrouwen in 

de markt voor STS-securitisaties. Het is 

evenwel van essentieel belang dat de 

beleggers hun eigen beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, kan nuttig zijn voor 

beleggers, initiators, sponsors en SSPE's en 

kan bijdragen tot een groter vertrouwen in 

de markt voor STS-securitisaties. Initiators 

en sponsors zouden ook gebruik kunnen 

maken van de diensten van een derde 

partij waaraan overeenkomstig deze 

verordening vergunning is verleend om te 

beoordelen of hun securitisatie voldoet 

aan de STS-criteria. Dergelijke entiteiten 

moet aan toezicht onderworpen zijn.  In 

de kennisgeving aan de ESMA en de 

daaropvolgende bekendmaking op de 

website van de ESMA moet worden 

vermeld of de STS-status door een 

gemachtigde derde partij is bevestigd. Het 

is evenwel van essentieel belang dat de 

beleggers hun eigen beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, kan nuttig zijn voor 

beleggers, initiators, sponsors en SSPE's en 

kan bijdragen tot een groter vertrouwen in 

de markt voor STS-securitisaties. Het is 

evenwel van essentieel belang dat de 

beleggers hun eigen beoordeling 

uitvoeren, verantwoordelijkheid opnemen 

voor hun beleggingsbeslissingen en niet 

automatisch vertrouwen op deze derde 

partijen. 

(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, is  nuttig  voor 

beleggers, initiators, sponsors en SSPE's en 

zou bijdragen tot een groter vertrouwen in 

de markt voor STS-securitisaties. 

Initiators, sponsors en SSPE's zouden ook 

gebruik kunnen maken van de diensten 

van een derde partij waaraan 

overeenkomstig deze verordening 

vergunning is verleend om te beoordelen 

of hun securitisatie voldoet aan de STS-
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criteria. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Betrokkenheid van derde partijen 

om na te gaan of een securitisatie aan de 

STS-vereisten voldoet, kan nuttig zijn voor 

beleggers, initiators, sponsors en SSPE's en 

kan bijdragen tot een groter vertrouwen in 

de markt voor STS-securitisaties. Het is 

evenwel van essentieel belang dat de 

beleggers hun eigen beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

(23) Aan derde partijen kan worden 

gevraagd na te gaan of een securitisatie aan 

de STS-vereisten voldoet, omdat hun 

bemoeienis nuttig kan zijn voor beleggers, 

initiators, sponsors en SSPE's en kan 

bijdragen tot een groter vertrouwen in de 

markt voor STS-securitisaties. Het is 

evenwel van essentieel belang dat de 

beleggers hun eigen beoordeling uitvoeren, 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun 

beleggingsbeslissingen en niet automatisch 

vertrouwen op deze derde partijen. 

Controles door derde partijen kunnen 

evenwel niet afdoen aan de 

aansprakelijkheid van de initiator, 

sponsor en SSPE uit hoofde van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Met het oog op een 

betrouwbare en onafhankelijke 

adviesverstrekking aan de belegger over 

de conformiteit van een securitisatie met 

de STS-criteria, moeten er regels en 
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criteria worden geformuleerd om te 

zorgen dat derde partijen alleen tot 

dergelijke controles zijn gemachtigd 

wanneer geen gevaar van 

belangenverstrengeling bestaat met de 

initiator, sponsor of SSPE. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De lidstaten zouden bevoegde 

instanties moeten aanwijzen en deze de 

nodige toezichts-, onderzoeks- en 

sanctiebevoegdheden moeten verlenen. 

Administratieve sancties en remediërende 

maatregelen zouden in beginsel moeten 

worden gepubliceerd. Aangezien 

beleggers, initiators, sponsors, 

oorspronkelijke kredietverstrekkers en 

SSPE’s kunnen zijn gevestigd in 

verschillende lidstaten en kunnen 

ressorteren onder van verschillende 

sectorale bevoegde autoriteiten moet 

middels wederzijdse uitwisseling van 

informatie en bijstand bij het toezicht 

worden gezorgd voor nauwe 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten, met inbegrip van de Europese 

Centrale Bank (ECB), overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad24, en de ETA’s. 

(24) De lidstaten zouden bevoegde 

instanties moeten aanwijzen om toezicht te 

houden op de STS-marktdeelnemers, en 

deze de nodige toezichts-, onderzoeks- en 

sanctiebevoegdheden verlenen . 

Administratieve sancties en remediërende 

maatregelen zouden in beginsel moeten 

worden gepubliceerd. Aangezien 

beleggers, initiators, sponsors, 

oorspronkelijke kredietverstrekkers en 

SSPE’s kunnen zijn gevestigd in 

verschillende lidstaten en kunnen 

ressorteren onder van verschillende 

sectorale bevoegde autoriteiten moet 

middels wederzijdse uitwisseling van 

informatie en bijstand bij het toezicht 

worden gezorgd voor nauwe 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten, met inbegrip van de Europese 

Centrale Bank (ECB), overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad24, en de ETA’s. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 

Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid 

inzake het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen (PB L 287 van 

24 Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 

Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid 

inzake het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen (PB L 287 van 
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29.10.2013, blz. 263).  29.10.2013, blz. 263).  

Or. en 

 

Amendement  170 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De lidstaten zouden bevoegde 

instanties moeten aanwijzen en deze de 

nodige toezichts-, onderzoeks- en 

sanctiebevoegdheden moeten verlenen. 

Administratieve sancties en remediërende 

maatregelen zouden in beginsel moeten 

worden gepubliceerd. Aangezien 

beleggers, initiators, sponsors, 

oorspronkelijke kredietverstrekkers en 

SSPE’s kunnen zijn gevestigd in 

verschillende lidstaten en kunnen 

ressorteren onder van verschillende 

sectorale bevoegde autoriteiten moet 

middels wederzijdse uitwisseling van 

informatie en bijstand bij het toezicht 

worden gezorgd voor nauwe 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten, met inbegrip van de Europese 

Centrale Bank (ECB), overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad24, en de ETA’s. 

(24) De lidstaten zouden bevoegde 

instanties moeten aanwijzen en deze 

moeten helpen bij de uitoefening van de 

nodige toezichts-, onderzoeks- en 

sanctiebevoegdheden. Administratieve 

sancties en remediërende maatregelen 

zouden in beginsel moeten worden 

gepubliceerd. Aangezien beleggers, 

initiators, sponsors, oorspronkelijke 

kredietverstrekkers en SSPE’s kunnen zijn 

gevestigd in verschillende lidstaten en 

kunnen ressorteren onder van verschillende 

sectorale bevoegde autoriteiten moet 

middels wederzijdse uitwisseling van 

informatie en bijstand bij het toezicht 

worden gezorgd voor nauwe 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten, met inbegrip van de Europese 

Centrale Bank (ECB), overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad24, en de ETA’s. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 

Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid 

inzake het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen (PB L 287 van 

29.10.2013, blz. 263). 

24 Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de 

Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 

Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid 

inzake het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen (PB L 287 van 

29.10.2013, blz. 263). 

Or. el 
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Amendement  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Wat betreft de wijzigingen van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 zouden 

otc-derivatencontracten die zijn gesloten 

door special purpose entities voor 

securitisatie niet mogen vallen onder de 

clearingverplichting, mits aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. De reden is dat 

tegenpartijen bij otc-derivatencontracten 

die met SPV's voor securitisatie zijn 

aangegaan crediteuren met zekerheden 

zijn in het kader van 

securitisatieregelingen en doorgaans is 

dan reeds voorzien in toereikende 

bescherming tegen 

tegenpartijkredietrisico. Met betrekking 

tot niet-centraal geclearde derivaten 

moeten de vereiste zekerhedenniveau's 

ook rekening houden met de specifieke 

structuur van securitisatieregelingen en 

de bescherming waarin hierbij al is 

voorzien. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Gedekte obligaties en securitisaties 

zijn in zekere mate onderling 

inwisselbaar. Om de mogelijkheid van 

verstoring of arbitrage tussen het gebruik 

van securitisaties en gedekte obligaties te 

voorkomen, op grond van de verschillende 

behandeling van otc-derivatencontracten 

Schrappen 
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die zijn gesloten door emittenten van 

gedekte obligaties of door SSPE’s, moet 

ook Verordening (EU) nr. 648/2012 

worden gewijzigd om emittenten van 

gedekte obligaties vrij te stellen van de 

clearingverplichting en te verzekeren dat 

zij onder dezelfde bilaterale marges 

vallen.  

Or. it 

 

Amendement  173 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om het proces voor beleggers, 

initiators, sponsors en SSPE's te faciliteren 

zou dezelfde bevoegdheid om 

rechtshandelingen vast te stellen moeten 

worden gedelegeerd aan de Commissie met 

het oog op de goedkeuring van technische 

reguleringsnormen inzake de STS-

kennisgevingstemplate die beleggers en 

bevoegde autoriteiten voldoende informatie 

zal verschaffen om de naleving van de 

STS-vereisten te kunnen toetsen. Bij de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen zou de Commissie gebruik 

moeten maken van de ervaring die de EBA 

heeft met het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. De EBA zou nauw moeten 

overleggen met de twee andere Europese 

toezichthoudende autoriteiten. 

(32) Om het proces voor beleggers, 

initiators, sponsors en SSPE's te faciliteren 

zou dezelfde bevoegdheid om 

rechtshandelingen vast te stellen moeten 

worden gedelegeerd aan de Commissie met 

het oog op de goedkeuring van technische 

reguleringsnormen inzake de minimum-

rapportagevereisten voor de STS-

kennisgeving die beleggers en bevoegde 

autoriteiten voldoende informatie zal 

verschaffen om de naleving van de STS-

vereisten te kunnen toetsen. Bij de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen zou de Commissie gebruik 

moeten maken van de ervaring die de EBA 

heeft met het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. De EBA zou nauw moeten 

overleggen met de twee andere Europese 

toezichthoudende autoriteiten. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Morten Messerschmidt 

namens de Commissie economische en monetaire zaken 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de STS-vereisten 

beantwoordt. Daartoe zouden initiators, 

sponsors en SSPE's een STS-kennisgeving 

overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de 

onderhavige verordening bij de ESMA 

moeten kunnen indienen. 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de in deze verordening 

genoemde STS-vereisten beantwoordt. 

Daartoe zouden initiators, sponsors en 

SSPE's een STS-kennisgeving 

overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de 

onderhavige verordening bij de ESMA 

moeten kunnen indienen. 

Or. en 

Motivering 

Een voorzichtige omgang met transacties in "oude" stukken is geboden omdat vele daarvan 

zonder deugdelijke “verouderings”-behandeling eenvoudig niet als STS kunnen worden 

aanvaard omdat zij niet zijn gestructureerd met wat we inmiddels kennen als precieze en 

gedetailleerde STS-vereisten voor ogen. 

 

Amendement  175 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de STS-vereisten 

beantwoordt. Daartoe zouden initiators, 

sponsors en SSPE's een STS-

kennisgeving overeenkomstig artikel 14, 

lid 1, van de onderhavige verordening bij 

de ESMA moeten kunnen indienen. 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de in overweging 20 

genoemde STS-vereisten beantwoordt. 
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Or. en 

 

Amendement  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de STS-vereisten 

beantwoordt. Daartoe zouden initiators, 

sponsors en SSPE's een STS-kennisgeving 

overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de 

onderhavige verordening bij de ESMA 

moeten kunnen indienen. 

(37) Voor securitisatieposities die nog 

uitstaan op de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening mogen 

initiators, sponsors en SSPE's de benaming 

"STS" gebruiken op voorwaarde dat de 

securitisatie aan de STS-vereisten 

beantwoordt. Daartoe zouden initiators, 

sponsors en SSPE's een STS-kennisgeving 

overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de 

onderhavige verordening bij de ESMA 

moeten kunnen indienen. Eventuele latere 

wijzigingen in de securitisatie kunnen 

worden toegelaten mits deze aan de 

geldende STS-vereisten blijft voldoen. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) De duediligencevereisten zijn 

hoofdzakelijk overgenomen uit de 

bestaande EU-wetgeving en zijn dus van 

toepassing op securitisaties die op of na 1 

januari 2011 zijn uitgegeven en ook op 

vóór die datum uitgegeven securitisaties, 

voor zover na 31 december 2014 nieuwe 

onderliggende blootstellingen zijn 

toegevoegd of vervangen. De 

(38) De duediligencevereisten zijn 

hoofdzakelijk overgenomen uit de 

bestaande EU-wetgeving en zijn dus van 

toepassing op securitisaties die op of na 1 

januari 2011 zijn uitgegeven en ook op 

vóór die datum uitgegeven securitisaties, 

voor zover na 31 december 2014 nieuwe 

onderliggende blootstellingen zijn 

toegevoegd of vervangen. De 
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desbetreffende artikelen van de 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 625/2014 van de Commissie die de 

risicobehoudvereisten voor 

kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen bepalen als 

omschreven in artikel 4, lid 1 en lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, blijven 

van toepassing tot het moment waarop de 

technische reguleringsnormen inzake 

risicobehoud overeenkomstig de 

onderhavige verordening op de nieuwe 

kredietinstellingen van toepassing zijn. 

Omwille van de rechtszekerheid zouden 

kredietinstellingen of 

beleggingsondernemingen, verzekerings- 

en herverzekeringsondernemingen en 

beheerders van alternatieve 

beleggingsfondsen voor 

securitisatieposities die nog uitstaan op de 

datum van inwerkingtreding van de 

onderhavige verordening, blijven vallen 

onder respectievelijk artikel 405 van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 

hoofdstukken 1, 2 en 3 en artikel 22 van 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

625/2014 van de Commissie, de artikelen 

254 en 255 van Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2015/35 van de Commissie en artikel 

51 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

231/2013 van de Commissie. Om te 

verzekeren dat initiators, sponsors en 

SSPE's hun transparantieverplichtingen 

naleven tot het moment waarop de 

technische reguleringsnormen die door de 

Commissie moeten worden aangenomen 

overeenkomstig de onderhavige 

verordening van toepassing zijn, zouden zij 

de in de bijlagen I tot en met VIII van 

Gedelegeerde Verordening 2015/3/EU 

bedoelde informatie ter beschikking 

moeten stellen op de website bedoeld in 

artikel 5, lid 4 van deze verordening, 

desbetreffende artikelen van de 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 625/2014 van de Commissie die de 

risicobehoudvereisten voor 

kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen bepalen als 

omschreven in artikel 4, lid 1 en lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, blijven 

van toepassing tot het moment waarop de 

technische reguleringsnormen inzake 

risicobehoud overeenkomstig de 

onderhavige verordening op de nieuwe 

kredietinstellingen van toepassing zijn. 

Omwille van de rechtszekerheid zouden 

kredietinstellingen of 

beleggingsondernemingen, verzekerings- 

en herverzekeringsondernemingen en 

beheerders van alternatieve 

beleggingsfondsen voor securitisaties die 

direct vóór de datum van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening onder de 

werkingssfeer vielen van artikel 404 van 

verordening (EU) nr. 575/2013, blijven 

vallen onder respectievelijk artikel 405 van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 

hoofdstukken 1, 2 en 3 en artikel 22 van 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

625/2014 van de Commissie, de artikelen 

254 en 255 van Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2015/35 van de Commissie en artikel 

51 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

231/2013 van de Commissie. Die artikelen 

en artikel 4 van Verordening (EU) nr. 

575/2013 voor relevante transacties die 

voor de invoering van de herziene 

technische reguleringsnormen zijn 

aangegaan, moeten worden gelezen in 

samenhang met het bepaalde in de 

hoofdstukken 1, 2 en 3 en artikel 22 van 

de gedelegeerde verordening van de 

Commissie (EU) nr. 625/2014. Om te 

verzekeren dat initiators, sponsors en 

SSPE's hun transparantieverplichtingen 

naleven tot het moment waarop de 

technische reguleringsnormen die door de 

Commissie moeten worden aangenomen 

overeenkomstig de onderhavige 

verordening van toepassing zijn, zouden zij 

de in de bijlagen I tot en met VIII van 
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Gedelegeerde Verordening 2015/3/EU 

bedoelde informatie ter beschikking 

moeten stellen op de website bedoeld in 

artikel 5, lid 4 van deze verordening, 

Or. en 

Motivering 

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. 

Amendement  178 

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

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 (38 bis) Het is zinvol rekening te houden 

met de standpunten van de academische 

kringen van de verschillende lidstaten met 

betrekking tot de risico's die verbonden 

zijn aan een stimulering van de 

securitisatie; 

Or. pt 

Amendement  179 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is van toepassing 

op institutionele beleggers die aan 

2. Deze verordening is van toepassing 

op institutionele beleggers die aan het 
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securitisatie worden blootgesteld en op 

initiators, oorspronkelijke 

kredietverstrekkers, sponsors en special 

purpose entity's voor 

securitisatiedoeleinden. 

kredietrisico van een securitisatie worden 

blootgesteld.  Deze verordening is ook van 

toepassing op initiators, oorspronkelijke 

kredietverstrekkers, sponsors en special 

purpose entity's voor 

securitisatiedoeleinden, mits die in de EU 

zijn gevestigd en bij de securitisatie is 

betrokken.  

Or. en 

Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Amendement  180 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Geen enkele securitisatie mag 

potentiële intra-Europese kopers 

uitsluiten op grond van hun nationaliteit 

of hun woonplaats. 

Or. es 

Amendement  181 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) 'securitisatie': transactie of regeling 

waarbij het kredietrisico dat verbonden is 

aan een blootstelling of pool van 

blootstellingen, wordt onderverdeeld en 

die de beide volgende kenmerken 

vertoont: 

(1) 'securitisatie': transactie of regeling 

waarbij de in het kader van de transactie 

of regeling verrichte betalingen afhangen 

van de prestaties van de blootstellingen of 

pool van blootstellingen; 

Or. it 

 

Amendement  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de in het kader van de transactie of 

regeling verrichte betalingen hangen af 

van de prestaties van de blootstellingen of 

pool van blootstellingen; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de rangorde van de tranches is 

bepalend voor de verdeling van de 

verliezen tijdens de looptijd van de 

transactie of regeling; 

Schrappen 

Or. it 
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Amendement  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) 'special purpose entity voor 

securitisatiedoeleinden (securitisation 

special purpose entity - SSPE)': een 

vennootschap, trust of een ander soort 

juridische entiteit die geen initiator of 

sponsor is, die is opgericht voor een of 

meer securitisaties, waarvan de activiteiten 

beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is 

voor de realisatie van dit doel, waarvan de 

constructie bedoeld is om de SSPE-

verplichtingen te scheiden van die van de 

initiator, en waarvan de economische 

eigenaars hun deelneming in pand mogen 

geven of mogen verkopen zonder dat daar 

voorwaarden aan verbonden zijn; 

(2) 'special purpose entity voor 

securitisatiedoeleinden (securitisation 

special purpose entity - SSPE)': een 

vennootschap, trust of een ander soort 

juridische entiteit die geen initiator of 

sponsor is, die is opgericht voor een of 

meer securitisaties, waarvan de activiteiten 

beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is 

voor de realisatie van dit doel, waarvan de 

constructie bedoeld is om de SSPE-

verplichtingen te scheiden van die van de 

initiator, en waarvan de economische 

eigenaars hun deelneming in pand mogen 

geven of mogen verkopen zonder dat daar 

voorwaarden aan verbonden zijn;  deze 

entiteiten mogen niet in een derde land 

zijn gevestigd; 

Or. it 

 

Amendement  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) 'special purpose entity voor 

securitisatiedoeleinden (securitisation 

special purpose entity - SSPE)': een 

vennootschap, trust of een ander soort 

juridische entiteit die geen initiator of 

sponsor is, die is opgericht voor een of 

meer securitisaties, waarvan de activiteiten 

beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is 

voor de realisatie van dit doel, waarvan de 

constructie bedoeld is om de SSPE-

verplichtingen te scheiden van die van de 

(2) 'special purpose entity voor 

securitisatiedoeleinden (securitisation 

special purpose entity - SSPE)': een 

vennootschap, trust of een ander soort 

juridische entiteit die geen initiator of 

sponsor is, die is opgericht voor een of 

meer securitisaties, waarvan de activiteiten 

beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is 

voor de realisatie van dit doel, waarvan de 

constructie bedoeld is om de SSPE-

verplichtingen te scheiden van die van de 
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initiator, en waarvan de economische 

eigenaars hun deelneming in pand mogen 

geven of mogen verkopen zonder dat daar 

voorwaarden aan verbonden zijn; 

initiator, en waarvan de economische 

eigenaars hun deelneming in pand mogen 

geven of mogen verkopen zonder dat daar 

voorwaarden aan verbonden zijn; 

 Een blootstelling die beantwoordt aan de 

criteria genoemd onder (a) t/m (c) van 

artikel 147, lid 8 van Verordening (EU) 

nr. 2013/575 en gebruikt wordt om 

materiële activa te financieren of te 

exploiteren, dient niet te worden 

beschouwd als een blootstelling in het 

kader van een securitisatie. 

Or. en 

Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

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

 

Amendement  186 

Dariusz Rosati 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) blootstellingen van een derde voor (b) blootstellingen van een derde voor 
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eigen rekening koopt en daarna 

securitiseert; 

eigen rekening koopt en vervolgens aan 

een SSPE verkoopt of toewijst, of het 

risico van die blootstellingen overdraagt 

door middel van kredietderivaten of 

garanties; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) In afwijking van de punten a) en 

b) schenken institutionele beleggers, in 

het geval van een volledig ondersteund 

ABCP-programma, in het betrokken 

commercieel papier aandacht aan de 

kenmerken van het ABCP-programma en 

de liquiditeitssteun van de sponsor. 

Or. en 

Motivering 

Voor beleggers in ABCP die zijn uitgegeven door meerdere verkopers per transacties die 

volledig ondersteund door een liquiditeitsfaciliteit van de sponsor met andere kenmerken dan 

genoemd onder (b) (triggers, kredietverhogingen , definitie van default) zijn inhoudelijk van 

invloed op de prestatie van zijn securitisatiepositie. 

 

Amendement  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) 'hersecuritisatie': een securitisatie 

waarbij ten minste één van de 

onderliggende blootstellingen een 

(4) "hersecuritisatie" een securitisatie 

waarbij het risico dat is verbonden aan 

een onderliggende pool van 
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securitisatiepositie is; blootstellingen, in tranches is 

onderverdeeld en ten minste één van de 

onderliggende blootstellingen een 

securitisatiepositie is; 

Or. en 

Motivering 

De formulering van de Raad is duidelijker dan die van de Commissie. 

 

Amendement  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) 'sponsor': een niet-initiërende 

kredietinstelling of beleggingsonderneming 

zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 

1) en 2), van Verordening (EU) 

nr. 2013/575 die een door activa gedekt 

commercialpaperprogramma of een andere 

securitisatietransactie of -regeling waarbij 

blootstellingen van derden worden 

gekocht, uitgeeft en beheert; 

(5) 'sponsor': een kredietinstelling of 

beleggingsonderneming  zoals gedefinieerd 

in artikel 4, lid 1, punten 1) en 2), van 

Verordening (EU) nr. 2013/575 dan wel 

een kredietinstelling of 

beleggingsonderneming in een derde land 

dat ten minste even strenge prudentiële en 

toezichthoudende vereisten hanteert als de 

Unie, niet zijnde een initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker, die 

een door activa gedekt 

commercialpaperprogramma of een andere 

securitisatieregeling waarbij 

blootstellingen van derden worden 

gekocht, uitgeeft en beheert;  

Or. en 

Motivering 

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 
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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.) 

 

Amendement  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) 'sponsor': een niet-initiërende 

kredietinstelling of beleggingsonderneming 

zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 

1) en 2), van Verordening (EU) 

nr. 2013/575 die een door activa gedekt 

commercialpaperprogramma of een andere 

securitisatietransactie of -regeling waarbij 

blootstellingen van derden worden 

gekocht, uitgeeft en beheert; 

(5) 'sponsor': een niet-initiërende 

kredietinstelling of beleggingsonderneming 

zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 

1) en 2), van Verordening (EU) 

nr. 2013/575 die een door activa gedekt 

commercialpaperprogramma of een andere 

securitisatietransactie of -regeling waarbij 

blootstellingen van derden worden 

gekocht, uitgeeft en beheert; Voor de 

toepassing van deze definitie wordt een 

sponsor ook geacht een 

securitisatietransactie of -regeling te 

beheren in het kader waarvan aan 

dagelijks actief portefeuillebeheer wordt 

gedaan dat wordt gedelegeerd aan een 

entiteit waaraan overeenkomstig Richtlijn 

2014/65/EU, Richtlijn 2011/61/EU of 

Richtlijn 2009/65/EG vergunning is 

verleend om die activiteit te verrichten; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) 'trustee': een vergunninghoudende 

entiteit, onafhankelijk van de sponsor en 

de initiator, en gevestigd in een lidstaat 

voor het beheer van een SSPE, die 
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kredietrisico's observeert namens en in 

het belang van beleggers en tevens 

gemachtigd is de conformiteit na te gaan 

met de afdelingen 1 of 2 van hoofdstuk 3 

van deze verordening (STS criteria); 

Or. en 

 

Amendement  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) 'tranche':  een contractueel 

vastgesteld segment van het kredietrisico 

dat verbonden is aan een blootstelling of 

een pool blootstellingen, waarbij een 

positie in dit segment een groter of kleiner 

verliesrisico meebrengt dan een positie 

van dezelfde omvang in een ander 

segment, als geen rekening wordt 

gehouden met de kredietprotectie die door 

derden rechtstreeks aan de houders van 

de posities in dit segment of in andere 

segmenten wordt geboden; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) 'asset backed 

commercialpaperprogramma' of 'ABCP-

programma': securitisatieprogramma in 

het kader waarvan effecten worden 

uitgegeven, voornamelijk in de vorm van 

door activa gedekt commercieel papier 

Schrappen 
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met een oorspronkelijke looptijd van een 

jaar of minder; 

Or. it 

 

Amendement  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) 'asset backed 

commercialpapertransactie' of 'ABCP-

transactie':  een securitisatie in het kader 

van een ABCP-programma; 

(8) Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  195 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) 'asset backed 

commercialpapertransactie' of 'ABCP-

transactie': een securitisatie in het kader 

van een ABCP-programma; 

(8) 'asset backed 

commercialpapertransactie' of 'ABCP-

transactie': een securitisatie die geheel of 

gedeeltelijk wordt gefinancierd uit  een 

ABCP-programma; 

Or. en 

Motivering 

Veel particuliere securitisatietransacties hebben een aantal grotere beleggers waaronder 

ABCP- programma's of zowel ABCP-programma's en kredietinstellingen of andere beleggers. 

Beschrijving van een "ABCP-transactie" als "in het kader van " een ABCP programma is 

verwarrend en te beperkend omdat zulke gesyndicaliseerde transacties hierbuiten vallen. 
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Amendement  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) 'traditionele securitisatie':  

securitisatie waarbij de gesecuritiseerde 

blootstellingen in economische zin 

worden overgedragen. Daartoe wordt de 

eigendom van de gesecuritiseerde 

blootstellingen door de initiërende 

instelling overgedragen aan een SSPE of 

via subdeelneming door een SSPE. De 

uitgegeven effecten vormen geen 

betalingsverplichting van de initiërende 

instelling; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) 'traditionele securitisatie': 

securitisatie waarbij de gesecuritiseerde 

blootstellingen in economische zin 

worden overgedragen. Daartoe wordt de 

eigendom van de gesecuritiseerde 

blootstellingen door de initiërende 

instelling overgedragen aan een SSPE of 

via subdeelneming door een SSPE. De 

uitgegeven effecten vormen geen 

betalingsverplichting van de initiërende 

instelling; 

Schrappen 

Or. en 
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Motivering 

Sluit aan bij kritiek van verschillende kant (bv van Finance Watch). Tranchering zorgt voor 

enorme extra complexiteit en belangenconflicten en hoort daarom niet thuis in een regeling 

voor eenvoudige securitisatie, maar kan daarbuiten wel bestaan. Tranchering trekt ook 

minder onderlegde investeerders aan die afgaan op de goede ratings in plaats van op hun 

eigen oplettendheid. 

 

Amendement  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) 'traditionele securitisatie': 

securitisatie waarbij de gesecuritiseerde 

blootstellingen in economische zin worden 

overgedragen. Daartoe wordt de eigendom 

van de gesecuritiseerde blootstellingen 

door de initiërende instelling 

overgedragen aan een SSPE of via 

subdeelneming door een SSPE. De 

uitgegeven effecten vormen geen 

betalingsverplichting van de initiërende 

instelling; 

(9) 'traditionele securitisatie': 

securitisatie waarbij het economisch 

belang in de gesecuritiseerde 

blootstellingen wordt overgedragen door 

juridische eigendomsoverdracht of 

toewijzing, overdracht, trust of registratie 

met vergelijkbaar rechtsgevolg van de 

gesecuritiseerde blootstellingen door de 

initiërende instelling overgedragen aan een 

SSPE of via subdeelneming door een SSPE 

De uitgegeven effecten vormen geen 

betalingsverplichting van de initiator; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) ‘ duurzame en verantwoordelijke 

investering (SRI)’: op d lange termijn 

gerichte investeringsstrategie die 

ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) 

factoren betrekt in de research, analyse en 

selectie van effecten voor een 
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beleggingsportefeuille. Hierbij worden 

fundamentele analyse en betrokkenheid 

gecombineerd met een evaluatie van ESG-

factoren voor een beter inzicht in de 

opbrengst op langere termijn voor de 

belegger, en een dienst te bewijzen aan de 

samenleving door beïnvloeding van het 

ondernemingsgedrag. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) 'synthetische securitisatie': 

securitisatie waarbij de overdracht van 

risico geschiedt door middel van 

kredietderivaten of garanties, en de 

blootstellingen die worden 

gesecuritiseerd, blootstellingen van de 

initiator blijven; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) 'synthetische securitisatie': 

securitisatie waarbij de overdracht van 

risico geschiedt door middel van 

kredietderivaten of garanties, en de 

blootstellingen die worden gesecuritiseerd, 

blootstellingen van de initiator blijven; 

(10) 'synthetische securitisatie': 

securitisatie waarbij de overdracht van 

risico geschiedt door middel van 

kredietderivaten of garanties, en de 

blootstellingen die worden gesecuritiseerd, 

blootstellingen van de initiator blijven; dit 

mag in geen geval als STS worden 

erkend; 
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Or. en 

Motivering 

Zoals ook de Commissie erkent, zorgt synthetische securitisatie voor extra risico voor de 

wederpartij, voor mogelijke complexiteit en extra ondoorzichtigheid, en moet dus ook buiten 

het STS-kader blijven. 

 

Amendement  202 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) 'belegger': een persoon die effecten 

bezit uit hoofde van een securitisatie; 

(11) 'belegger': een persoon die 

blootstelling aan een kredietrisico bezit uit 

hoofde van een securitisatie; 

Or. en 

Motivering 

De definitie voor securitisatie is zeer ruim en kan regelingen omvatten waarbij geen effecten 

worden uitgegeven, en dat moet zich in de definitie voor belegger weerspiegelen. Zoals ook 

geldt in de sfeer van kapitaalvereisten en andere regelgeving rond securitisatie, beperkt de 

betekenis van deze term zich niet tot een houder van "effecten". 

 

Amendement  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) 'belegger': een persoon die effecten 

bezit uit hoofde van een securitisatie; 

(11) 'belegger': een persoon die een 

securitisatiepositie bezit; 

Or. en 
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Amendement  204 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) 'institutionele beleggers': 

verzekeringsondernemingen zoals 

gedefinieerd in artikel 13, lid 1, van 

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 

2009 betreffende de toegang tot en 

uitoefening van het verzekerings- en het 

herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II); 

herverzekeringsondernemingen als 

gedefinieerd in artikel 13, punt 4, van 

Richtlijn 2009/138/EG; instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening die binnen 

het toepassingsgebied van Richtlijn 

2003/41/EG van het Europees Parlement 

en de Raad25 vallen overeenkomstig 

artikel 2 ervan, tenzij een lidstaat ervoor 

heeft gekozen die richtlijn geheel of 

gedeeltelijk niet op die instelling toe te 

passen overeenkomstig artikel 5; een 

beheerder van een alternatieve 

beleggingsinstelling (abi-beheerder) als 

gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt b), 

van Richtlijn 2011/61/EU van het 

Europees Parlement en de Raad26  die 

abi's beheert en/of verhandelt in de Unie; 

of een icbe-beheermaatschappij als 

gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), 

van Richtlijn 2009/65/EG van het 

Europees Parlement en de Raad27; of een 

intern beheerde icbe, dat wil zeggen een 

beleggingsmaatschappij waaraan in 

overeenstemming met Richtlijn 

2009/65/EG een vergunning is verleend 

en die geen beheermaatschappij heeft 

aangewezen waaraan op grond van die 

richtlijn een vergunning is verleend voor 

haar beheer; of kredietinstellingen of 

beleggingsondernemingen als 

gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 1) 

en 2), van Verordening (EU) nr. 

2013/575; 

(12) 'institutionele beleggers': een van 

de volgende beleggers: 
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__________________ __________________ 

25 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 juni 2003 

betreffende de werkzaamheden van en het 

toezicht op instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 

van 23.9.2003, blz. 10). 

25 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 juni 2003 

betreffende de werkzaamheden van en het 

toezicht op instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 

van 23.9.2003, blz. 10). 

26 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van 

de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 

en van de Verordeningen (EG) nr. 

1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 

(PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1). 

26 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van 

de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 

en van de Verordeningen (EG) nr. 

1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 

(PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1). 

27 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 

bepaalde instellingen voor collectieve 

belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 

van 17.11.2009, blz. 32). 

27 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 

bepaalde instellingen voor collectieve 

belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 

van 17.11.2009, blz. 32). 

Or. en 

 

Amendement  205 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 – letter i (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i) een a multilaterale 

ontwikkelingsbank in de zin van artikel 

117, lid 2 van Verordening (EU) No 

575/2013 (1 bis), een internationale 

organisatie of een promotionele entiteit. 

 --------- 

 1 bis Verordening (EU) nr. 575/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad 

betreffende prudentiële vereisten voor 

kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen (CRR). 
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Or. en 

 

Amendement  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) 'balanssecuritisatie': een 

securitisatietransactie gestructureerd door 

een instelling voor de overdracht van 

blootstellingen die voortvloeien uit de 

instelling zelf of een van haar dochters 

vanuit haar balans naar de 

beleggingsportefeuille, waarbij de 

overdracht van risico geschiedt via 

kredietderivaten of garanties en de 

gesecuritiseerde blootstellingen 

blootstellingen van de initiërende 

instelling blijven. 

Or. en 

Motivering 

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

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

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

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

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

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

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

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

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

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. 

 

Amendement  207 

Sylvie Goulard 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) „beheermaatschappij”: een 

maatschappij waarvan de normale 

werkzaamheden bestaan in het beheren 

van een SSPE; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) 'securitisatiepositie': een 

blootstelling aan kredietrisico in het kader 

van een securitisatie; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) 'securitisatiepositie': een 

blootstelling aan kredietrisico in het kader 

van een securitisatie; 

Or. en 
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Amendement  210 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) 'openbare 

securitisatiepositie': een blootstelling aan 

kredietrisico in het kader van een 

securitisatie waarbij: 

 (a) sommige of alle securitisatieposities 

van de beleggers de vorm hebben van een 

financieel instrument in de zin van 

Richtlijn 2014/65/EU; en  

 (b) die financiële instrumenten zijn 

uitgegeven in omstandigheden waarin: 

 (i) de publicatie van een prospectus was 

vereist ingevolge artikel 3 van Richtlijn 

2003/71/EG, dan wel  ofwel 

 (ii) de publicatie van een 

aanbiedingsdocument was vereist 

ingevolge nationale wetgeving of de regels 

van het handelsplatform waar die 

financiële instrumenten tot de handel zijn 

toegelaten; 

Or. en 

Motivering 

Sommige securitisaties zijn openbare en andere particuliere transacties. Een deugdelijke 

definitie mag in de verordening niet ontbreken met het oog op het onderscheid . 

 

Amendement  211 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 Artikel 2 bis 

 Toepassingsgebied van de 

securitisatiemarkt 

 1. Beleggers in securitisatie moeten 

institutionele beleggers zijn. 

 2. Bij een securitisatie moet de 

initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker een gereglementeerde 

entiteit zijn zoals gedefinieerd in artikel 2, 

lid 4, van Richtlijn 2002/87/EG zoals 

gewijzigd1a, artikel 4, lid 5 van Richtlijn 

2014/17/EU1b, of een multilaterale 

ontwikkelingsbank in de zin van artikel 

117, lid 2 van Verordening (EU) No 

575/20131c. 

 __________________ 

 1 bis. Richtlijn 2002/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2002 betreffende het 

aanvullende toezicht op 

kredietinstellingen, 

verzekeringsondernemingen en 

beleggingsondernemingen in een 

financieel conglomeraat en tot wijziging 

van de Richtlijnen 73/239/EEG, 

79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 

93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en 

van de Richtlijnen 98/78/EG en 

2000/12/EG van het Europees Parlement 

en de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, 

blz. 1). 

 1 ter. Richtlijn 2014/17/ЕU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

4 februari 2014 inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten 

met betrekking tot voor bewoning 

bestemde onroerende goederen. 

 1 quater. 1 bis Verordening (EU) nr. 

575/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende prudentiële vereisten 

voor kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen (CRR). 

Or. en 

 



 

AM\1101631NL.doc 81/147 PE587.495v01-00 

 NL 

Amendement  212 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Entiteiten die als partij bij een 

securitisatie kunnen optreden 

 1. Beleggers in securitisatie moeten 

institutionele beleggers zijn. 

 2. Bij een securitisatie moet de 

initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker een gereglementeerde 

entiteit zijn zoals gedefinieerd in artikel 2, 

lid 4, van Richtlijn 2002/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 ter 

 Hersecuritisatieverbod 

 De onderliggende blootstellingen in een 

securitisatie mogen geen securitisaties 

bevatten. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 



 

PE587.495v01-00 82/147 AM\1101631NL.doc 

NL 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een institutionele belegger 

controleert alvorens zich aan een 

securitisatie bloot te stellen of: 

1. Een institutionele belegger, niet 

zijnde  de initiator, sponsor of 

oorspronkelijke kredietverstrekker 
controleert alvorens zich aan het 

kredietrisico van een securitisatie bloot te 

stellen of 

Or. en 

Motivering 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker hoeft zelf niet de vereisten van due 

diligence na te leven en dat moet duidelijk worden gesteld. Het moet duidelijk uitkomen dat de 

due diligence vereisten pas gaan werken wanneer de betrokken entiteit zich blootstelt aan 

kredietrisico, dus het risico van kapitaalverlies. 

 

Amendement  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een institutionele belegger 

controleert alvorens zich aan een 

securitisatie bloot te stellen of: 

1. Een institutionele belegger 

controleert alvorens zich aan een 

securitisatiepositie bloot te stellen of: 

Or. en 

 

Amendement  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(a) indien de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker geen 

kredietinstelling of 

beleggingsonderneming is als 

gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 1) 

en 2), van Verordening (EU) 

nr. 575/2013, de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker al zijn 

kredieten verstrekt op basis van gedegen 

en welomschreven criteria en duidelijk 

vastgelegde processen voor de acceptatie, 

aanpassing, verlenging en financiering 

van die kredieten en in effectieve 

systemen heeft voorzien voor de 

toepassing van deze criteria en processen; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  217 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) indien de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker geen 

kredietinstelling of beleggingsonderneming 

is als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 

1) en 2), van Verordening (EU) 

nr. 575/2013, de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker al zijn 

kredieten verstrekt op basis van gedegen en 

welomschreven criteria en duidelijk 

vastgelegde processen voor de acceptatie, 

aanpassing, verlenging en financiering van 

die kredieten en in effectieve systemen 

heeft voorzien voor de toepassing van deze 

criteria en processen; 

(a) indien de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker geen 

kredietinstelling of beleggingsonderneming 

is als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punten 

1) en 2), van Verordening (EU) 

nr. 575/2013, de initiator of 

oorspronkelijke kredietverstrekker 

kredieten verstrekt op basis van gedegen en 

welomschreven criteria en duidelijk 

vastgelegde processen voor de acceptatie, 

aanpassing, verlenging en financiering van 

die kredieten en in effectieve systemen 

heeft voorzien voor de toepassing van deze 

criteria en processen; 

Or. en 
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Motivering 

Een belegger hoeft geen due diligence te betrachten jegens de initiator/oorspronkelijke 

kredietverstrekker zelf en al diens kredieten. Het zou ondoenlijk zijn voor een belegger om 

diligence te betrachten ten aanzien van de kredieten van grote non-bank/CRR-gereguleerde 

beleggingsfirma's en initiatoren/oorspronkelijke kredietverstrekkers . 

 

Amendement  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de initiator, sponsor of 

oorspronkelijke kredietverstrekker een 

materieel netto economisch belang behoudt 

in overeenstemming met artikel 4 van deze 

verordening en daarover aan de 

institutionele belegger informatie verschaft 

in overeenstemming met artikel 5; 

(b) de initiator, sponsor of 

oorspronkelijke kredietverstrekker altijd 

een materieel netto economisch belang 

behoudt in overeenstemming met artikel 4 

van deze verordening en daarover aan de 

institutionele belegger informatie verschaft 

in overeenstemming met artikel 5; 

Or. it 

 

Amendement  219 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de initiator, sponsor of 

oorspronkelijke kredietverstrekker een 

materieel netto economisch belang behoudt 

in overeenstemming met artikel 4 van deze 

verordening en daarover aan de 

institutionele belegger informatie verschaft 

in overeenstemming met artikel 5; 

(b) de initiator, sponsor of 

oorspronkelijke kredietverstrekker een 

materieel netto economisch belang behoudt 

in overeenstemming met artikel 4 van deze 

verordening en daarover aan de 

institutionele belegger informatie verschaft 

in overeenstemming met artikel ; 

 (i) artikel 4, in geval van een 

securitisatie die is uitgegeven op of na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening of een securitisatie waarop 
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deze verordening van toepassing is 

ingevolge artikel 28, lid 4bis; ofwel 

 (ii) een geldend vereiste ingevolge 

artikel 28, lid 4ter, in geval van een 

securitisatie die is uitgegeven voor de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening; 

Or. en 

Motivering 

Dit aspect van de due diligence-plicht doorkruist in deze formulering de bedoelde toepassing 

van de herziene risicobehoudverplichting op voorlopige basis zoals bedoeld in artikel 28 

(overgangsbepalingen). Er komen problemen als de beleggers bij alle transacties rekening 

moeten houden met het risicobehoudvereiste (ook bij oude effecten). 

 

Amendement  220 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de initiator, sponsor en SSPE de bij 

artikel 5 van deze verordening vereiste 

informatie beschikbaar stellen in 

overeenstemming met de frequentie en 

nadere regels waarin dat artikel voorziet. 

(c) de initiator, sponsor en/of SSPE 

heeft of hebben voldoende informatie 

beschikbaar gesteld of zich daartoe bereid 

verklaard, met het oog op de 

beoordelingen bedoeld in artikel 3, lid 2 

en artikel 3, lid 3, van deze verordening; 

Or. en 

Motivering 

Een dergelijke verplichting maakt geen deel uit van het onderhavige pakket van due 

diligence-verplichtingen die beleggers moeten naleven en het is niet duidelijk waarom de 

openbaarmakingsplicht op deze manier zou moeten worden verzwaard.  
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Amendement  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de initiator, sponsor en SSPE de bij 

artikel 5 van deze verordening vereiste 

informatie beschikbaar stellen in 

overeenstemming met de frequentie en 

nadere regels waarin dat artikel voorziet. 

(c) de initiator, de sponsor en de SSPE 

de bij artikel 5 van deze verordening 

vereiste informatie beschikbaar stellen in 

overeenstemming met de agent voor 

certificatie van derde partijen alsmede de 

frequentie en nadere regels waarin dat 

artikel voorziet. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de initiator, sponsor en SSPE de bij 

artikel 5 van deze verordening vereiste 

informatie beschikbaar stellen in 

overeenstemming met de frequentie en 

nadere regels waarin dat artikel voorziet. 

(c) de initiator, de sponsor en de SSPE, 

in voorkomend geval, de bij artikel 5 van 

deze verordening vereiste informatie 

beschikbaar stellen in overeenstemming 

met de frequentie en nadere regels waarin 

dat artikel voorziet. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens zich aan een securitisatie 2. Alvorens zich aan het kredietrisico 
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bloot te stellen, verrichten institutionele 

beleggers eveneens een 

duediligencebeoordeling die in verhouding 

staat tot de betrokken risico’s en die ten 

minste de volgende aspecten omvat: 

van een securitisatie bloot te stellen, 

verrichten institutionele beleggers 

eveneens een duediligencebeoordeling die 

in verhouding staat tot de betrokken 

risico’s en die ten minste de volgende 

aspecten omvat: 

Or. en 

 

Amendement  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens zich aan een securitisatie 

bloot te stellen, verrichten institutionele 

beleggers eveneens een 

duediligencebeoordeling die in verhouding 

staat tot de betrokken risico’s en die ten 

minste de volgende aspecten omvat: 

2. Alvorens zich aan een 

securitisatiepositie bloot te stellen, 

verrichten institutionele beleggers 

eveneens een duediligencebeoordeling die 

in verhouding staat tot de betrokken 

risico’s en die ten minste de volgende 

aspecten omvat: 

Or. en 

 

Amendement  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) In afwijking van de punten a) en 

b) schenken institutionele beleggers, in 

het geval van een volledig ondersteund 

ABCP-programma, in het betrokken 

commercieel papier aandacht aan de 

kenmerken van het ABCP-programma en 

de liquiditeitssteun van de sponsor. 

Or. en 
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Motivering 

Voor beleggers in ABCP die zijn uitgegeven door meerdere verkopers per transacties die 

volledig worden ondersteund door een liquiditeitsfaciliteit van de sponsor zijn andere 

kenmerken dan genoemd onder (b) (triggers, kredietverhogingen, definitie van default) 

inhoudelijk van invloed op de prestatie van zijn securitisatiepositie. 

 

Amendement  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) met betrekking tot securitisaties die 

als STS zijn aangeduid, of de securitisatie 

voldoet aan de STS-vereisten vastgesteld in 

de artikelen 7 tot en met 10 of de artikelen 

11 tot en met 14. Institutionele beleggers 

kunnen op passende wijze vertrouwen op 

de STS-kennisgeving ingevolge artikel 14, 

lid 1, en op de informatie die door de 

initiator, sponsor en SSPE met betrekking 

tot de naleving van de STS-vereisten is 

verschaft. 

(c) met betrekking tot securitisaties die 

als STS zijn aangeduid, of de securitisatie 

voldoet aan de STS-vereisten vastgesteld in 

de artikelen 7 tot en met 10 of de artikelen 

11 tot en met 14. Institutionele beleggers 

kunnen op passende wijze vertrouwen op 

de agent voor certificatie van derde 

partijen en op de STS-kennisgeving 

ingevolge artikel 14, lid 1, en op de 

informatie die door de initiator, sponsor en 

SSPE met betrekking tot de naleving van 

de STS-vereisten is verschaft. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Institutionele beleggers die aan een 

securitisatie zijn blootgesteld, belasten zich 

er ten minste mee: 

3. Institutionele beleggers die aan het 

kredietrisico van een securitisatie zijn 

blootgesteld, belasten zich er ten minste 

mee: 

Or. en 
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Amendement  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Institutionele beleggers die aan een 

securitisatie zijn blootgesteld, belasten zich 

er ten minste mee: 

3. Institutionele beleggers die aan een 

securitisatiepositie zijn blootgesteld, 

belasten zich er ten minste mee: 

Or. en 

 

Amendement  229 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) schriftelijke procedures in te stellen 

die in verhouding staan tot het risicoprofiel 

van de securitisatiepositie en geschikt zijn 

voor hun handels- en niet-

handelsportefeuille, indien toepasselijk, om 

doorlopend de naleving van de leden 1 en 2 

en de prestaties van de securitisatiepositie 

en de onderliggende blootstellingen te 

monitoren. In voorkomend geval behelzen 

die schriftelijke procedures monitoring van 

het type blootstelling, het percentage 

leningen met meer dan 30, 60 en 90 

achterstallige dagen, wanbetalingsgraden, 

het percentage vervroegde aflossingen, 

leningen in de executiefase, 

recuperatiepercentages, terugkopen, 

leningaanpassingen, aflossingsvrije 

perioden, het type zekerheid en de 

bezetting, en de frequentieverdeling van de 

kredietscores of andere maatstaven voor de 

kredietwaardigheid met betrekking tot de 

onderliggende blootstellingen, de sectorale 

(a) schriftelijke procedures in te stellen 

die in verhouding staan tot het risicoprofiel 

van de securitisatiepositie en geschikt zijn 

voor hun handels- en niet-

handelsportefeuille, indien toepasselijk, om 

doorlopend de naleving van de leden 1 en 2 

en de prestaties van de securitisatiepositie 

en de onderliggende blootstellingen te 

monitoren. In voorkomend geval behelzen 

die schriftelijke procedures monitoring van 

het type blootstelling, het percentage 

leningen met meer dan 30, 60 en 90 

achterstallige dagen, wanbetalingsgraden, 

het percentage vervroegde aflossingen, 

leningen in de executiefase, 

recuperatiepercentages, terugkopen, 

leningaanpassingen, aflossingsvrije 

perioden, het type zekerheid en de 

bezetting, en de frequentieverdeling van de 

kredietscores of andere maatstaven voor de 

kredietwaardigheid met betrekking tot de 

onderliggende blootstellingen, de sectorale 
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en geografische spreiding en de 

frequentieverdeling van de loan to value-

ratio’s met bandbreedten die een 

toereikende gevoeligheidsanalyse 

vergemakkelijken. Indien de 

onderliggende blootstellingen zelf 

securitisaties zijn, monitoren de 

institutionele beleggers eveneens de 

onderliggende blootstellingen van die 

securitisaties; 

en geografische spreiding en de 

frequentieverdeling van de loan to value-

ratio’s met bandbreedten die een 

toereikende gevoeligheidsanalyse 

vergemakkelijken. 

Or. en 

Motivering 

Houdt verband met het verbod op hersecuritisatie. 

 

Amendement  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) regelmatig stresstests op de 

kasstromen en de waarde van de 

zekerheden voor de onderliggende 

blootstellingen te verrichten die in 

verhouding staan tot de aard, omvang en 

complexiteit van het risico van de 

securitisatiepositie; 

(b) regelmatig stresstests op de 

kasstromen en de waarde van de 

zekerheden voor de onderliggende 

blootstellingen te verrichten die in 

verhouding staan tot de aard, omvang en 

complexiteit van het risico van de 

securitisatiepositie; deze vereiste is echter 

niet van toepassing wanneer beleggers 

zijn blootgesteld aan STS-securitisaties; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Pervenche Berès 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) regelmatig stresstests op de 

kasstromen en de waarde van de 

zekerheden voor de onderliggende 

blootstellingen te verrichten die in 

verhouding staan tot de aard, omvang en 

complexiteit van het risico van de 

securitisatiepositie; 

(b) indien zij zijn blootgesteld aan 

securitisaties die niet zijn aangeduid als 

STS, regelmatig stresstests op de 

kasstromen en de waarde van de 

zekerheden voor de onderliggende 

blootstellingen te verrichten die in 

verhouding staan tot de aard, omvang en 

complexiteit van het risico van de 

securitisatiepositie; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) in het geval van volledig 

ondersteunde ABCP-transacties, 

regelmatig stresstests te verrichten op de 

kredietwaardigheid van de aanbieder van 

een liquiditeitsfaciliteit, eerder dan op de 

gesecuritiseerde blootstellingen; 

Or. en 

Motivering 

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. 
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Amendement  233 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Onverminderd de leden 1 t/m 3 

van dit artikel, indien een institutionele 

belegger aan beleggingsondernemingen 

of gereglementeerde 

vermogensbeheerders machtiging heeft 

verleend om besluiten inzake 

beleggingsbeheer te nemen die hem 

kunnen blootstellen aan een securitisatie, 

kan de institutionele belegger die 

beleggingsondernemingen of 

gereglementeerde vermogensbeheerders 

opdracht geven zijn verplichtingen uit 

hoofde van dit artikel na te komen met 

betrekking tot alle blootstellingen aan een 

securitisatie die het gevolg zijn van die 

besluiten. De lidstaten zorgen ervoor dat, 

indien een institutionele belegger uit 

hoofde van dit lid opdracht krijgt de 

verplichtingen van een andere 

institutionele belegger na te komen en dat 

verzuimt, alle sancties die ter uitvoering 

van artikel 17 en 18 kunnen worden 

opgelegd, ook worden opgelegd aan de 

beherende institutionele belegger en niet 

aan de institutionele belegger die aan de 

securitisatie wordt blootgesteld. 

Or. en 

Motivering 

Aangezien veel institutionele beleggers het beheer van hun activa delegeren aan een 

vermogensbeheerder, hetzij via een afzonderlijk mandaat hetzij via een fondsvehikel, moet de 

desbetreffende vermogensbeheerder de nodige zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van 

securitisaties die namens de institutionele belegger zijn aangeschaft. 
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Amendement  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien een institutionele belegger 

een andere institutionele belegger 

machtiging heeft verleend om besluiten 

inzake beleggingsbeheer te nemen die 

hem kunnen blootstellen aan een 

securitisatiepositie, kan de institutionele 

belegger die beherende partij opdracht 

geven zijn verplichtingen uit hoofde van 

dit artikel na te komen met betrekking tot 

alle blootstellingen aan een securitisatie 

die het gevolg zijn van die besluiten. De 

lidstaten zorgen ervoor dat, indien een 

institutionele belegger uit hoofde van dit 

lid opdracht krijgt de verplichtingen van 

een andere institutionele belegger na te 

komen en dat verzuimt, alle sancties die 

ter uitvoering van artikel 17 en 18 van 

deze verordening kunnen worden 

opgelegd, ook kunnen worden opgelegd 

aan de beherende institutionele belegger 

en niet aan de institutionele belegger die 

aan de securitisatie wordt blootgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan25 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 
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kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan25 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 
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riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan ten minste 20%. Indien de 

initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

Or. it 

 

Amendement  238 

Jakob von Weizsäcker 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan20 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 20 % of het percentage 

dat is vastgesteld in de technische 

reguleringsnormen overeenkomstig lid 6 

van dit artikel. Indien de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker niet 
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de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

onderling hebben afgesproken wie het 

materieel netto economisch belang zal 

behouden, behoudt de initiator het 

materieel netto economisch belang. Voor 

een gegeven securitisatie vindt geen 

meervoudige toepassing plaats van de 

risicobehoudvereisten. Het materieel netto 

economisch belang wordt gemeten bij de 

initiëring en wordt bepaald door de 

notionele waarde met betrekking tot posten 

buiten de balanstelling. Het materieel netto 

economisch belang wordt niet over 

verschillende typen riscobehouders 

verdeeld en is niet het voorwerp van 

kredietrisicolimitering of -afdekking. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

Indien hij gevestigd is in Europa en 

rechtstreeks betrokken is bij de 

securitisatie, behoudt de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker van 

een securitisatie doorlopend een materieel 

netto economisch belang in de securitisatie 

van niet minder dan 5 %. Indien de 

initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 
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voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. Indien een in een derde land 

gevestigde entiteit die een initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker is, zich er in 

overeenstemming met dit artikel toe 

verplicht om doorlopend een materieel 

netto economisch belang in de 

securitisatie van niet minder dan 5 % te 

behouden, hoeft een in de EU gevestigde 

entiteit als bedoeld in de eerste alinea zich 

niet aan deze vereiste te houden.  

Or. en 

Motivering 

Risicobehoudvereisten overeenkomstig artikel 4 gelden alleen voor relevante entiteiten die 

betrokken zijn bij de securitisatie. Omwille van de duidelijkheid aangezien de definitie van 

'initiator' en het concept van 'oorspronkelijk kredietverstrekker' breed genoeg zijn om er 

entiteiten onder te laten vallen die betrokken zijn bij het creëren van de activa maar die 

wellicht niet betrokken zijn bij (en trouwens geen kennis hebben van) het financieren van de 

activa via de securitisatie. 

 

Amendement  241 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

De initiator, de sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %, dat wordt gemeten bij 

de initiëring en wordt bepaald door de 

notionele waarde met betrekking tot 

posten buiten de balanstelling. Indien de 

initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 
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van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

afdekking. 

Or. en 

Motivering 

De formulering van de Raad is duidelijker. 

 

Amendement  242 

Brian Hayes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

niet minder dan 5 %. Indien de initiator, 

sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker niet onderling hebben 

afgesproken wie het materieel netto 

economisch belang zal behouden, behoudt 

de initiator het materieel netto economisch 

belang. Voor een gegeven securitisatie 

vindt geen meervoudige toepassing plaats 

van de risicobehoudvereisten. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

gemeten bij de initiëring en wordt bepaald 

door de notionele waarde met betrekking 

tot posten buiten de balanstelling. Het 

materieel netto economisch belang wordt 

niet over verschillende typen 

riscobehouders verdeeld en is niet het 

voorwerp van kredietrisicolimitering of -

De initiator, sponsor of oorspronkelijke 

kredietverstrekker van een securitisatie 

behoudt doorlopend een materieel netto 

economisch belang in de securitisatie van 

ten minste 5 %. Indien de initiator, sponsor 

of oorspronkelijke kredietverstrekker niet 

onderling hebben afgesproken wie het 

materieel netto economisch belang zal 

behouden, behoudt de initiator het 

materieel netto economisch belang. Voor 

een gegeven securitisatie vindt geen 

meervoudige toepassing plaats van de 

risicobehoudvereisten. Het materieel netto 

economisch belang wordt gemeten bij de 

initiëring en wordt bepaald door de 

notionele waarde met betrekking tot posten 

buiten de balanstelling. Het materieel netto 

economisch belang wordt niet over 

verschillende typen riscobehouders 

verdeeld en is niet het voorwerp van 

kredietrisicolimitering of -afdekking. 



 

PE587.495v01-00 100/147 AM\1101631NL.doc 

NL 

afdekking. 

Or. en 

 

Amendement  243Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – subparagraaf 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In afwijking van de vorige alinea 

mag het risicobehoudpercentage worden 

verlaagd tot 10 % indien de initiator van 

de onderliggende blootstellingen al die 

blootstellingen voor meer dan de helft van 

hun oorspronkelijke maturiteit op zijn 

balans heeft behouden. 

 Indien het minimumbehoudpercentage op 

de balans van de initiator (MRBS) van 

dergelijke blootstellingen minder dan de 

helft is van hun oorspronkelijke 

maturiteit, wordt de risicobehoudvereiste 

proportioneel op de volgende wijze: 

 risicobehoudpercentage = 25 % - 2 * 

MRBS * 15 % 

Or. en 

Motivering 

Doel van het amendement is a) het eigen risico in de transacties te verhogen en b) 

securitisatie aanmoedigen van leningen die de toets der tijd al hebben doorstaan op de balans 

van de initiator. 

 

Amendement  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 

5 % in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 25 

% in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

Or. en 

 

Amendement  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 

5 % in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan ten 

minste 20% in de zin van lid 1 

kwalificeren alleen: 

Or. it 

 

Amendement  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 

5 % in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 20 

% in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

Or. en 

 

Amendement  247 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan 

5 % in de zin van lid 1 kwalificeren alleen: 

2. Als behoud van een materieel netto 

economisch belang van niet minder dan het 

in overeenstemming met lid 1 bepaalde 

percentage kwalificeren alleen: 

Or. en 

Motivering 

'5%' moet in alle relevante gevallen worden vervangen door 'het in overeenstemming met lid 

1 bepaalde percentage'. 

 

Amendement  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

(a) het behoud van niet minder dan 25 

% van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

(a) het behoud van niet minder dan ten 

minste 20% van de nominale waarde van 

elk van de blootstellingen die aan 
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overgedragen; beleggers zijn verkocht of overgedragen; 

Or. it 

 

Amendement  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

(a) het behoud van niet minder dan 20 

% van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

(a) het behoud van niet minder dan het 

in overeenstemming met lid 1 bepaalde 

percentage van de nominale waarde van 

elk van de tranches die aan beleggers zijn 

verkocht of overgedragen; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen; 

(a) het behoud van niet minder dan 5 % 

van de nominale waarde van elk van de 

tranches die aan beleggers zijn verkocht of 

overgedragen, zoals van kracht sinds de 

eerste invoering van de VKV II; 

Or. en 

Motivering 

Een risicobehoudpercentage van 5% is staande praktijk in de EU en een verhoging zou 

contraproductief zijn om de securitisatiemarkt nieuw elan te geven. 

 

Amendement  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in geval van revolverende 

securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

5 % van de nominale waarde van elk van 

de gesecuritiseerde blootstellingen; 

(b) in geval van revolverende 

securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

ten minste 20% van de nominale waarde 

van elk van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

Or. it 

 

Amendement  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in geval van revolverende (b) in geval van revolverende 
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securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

5 % van de nominale waarde van elk van 

de gesecuritiseerde blootstellingen; 

securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

20 % van de nominale waarde van elk van 

de gesecuritiseerde blootstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in geval van revolverende 

securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

5 % van de nominale waarde van elk van 

de gesecuritiseerde blootstellingen; 

(b) in geval van revolverende 

securitisaties of securitisaties van 

revolverende blootstellingen, het behoud 

van het initiatorbelang van niet minder dan 

het in overeenstemming met lid 1 

bepaalde percentage van de nominale 

waarde van elk van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 5 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 25 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 
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dan 100 bedraagt; dan 100 bedraagt; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 5 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 

dan 100 bedraagt; 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan ten minste 20% vertegenwoordigen 

van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen, indien 

dergelijke niet-gesecuritiseerde 

blootstellingen anders in de securitisatie 

zouden zijn betrokken, mits het aantal 

potentieel gesecuritiseerde blootstellingen 

bij de initiatie niet minder dan 100 

bedraagt; 

Or. it 

 

Amendement  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 5 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 

dan 100 bedraagt; 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 20 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 

dan 100 bedraagt; 
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Or. en 

 

Amendement  259 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

dan 5 % vertegenwoordigen van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen, indien dergelijke niet-

gesecuritiseerde blootstellingen anders in 

de securitisatie zouden zijn betrokken, mits 

het aantal potentieel gesecuritiseerde 

blootstellingen bij de initiatie niet minder 

dan 100 bedraagt; 

(c) het behoud van willekeurig 

gekozen blootstellingen die niet minder 

vertegenwoordigen dan het in 

overeenstemming met lid 1 bepaalde 

percentage van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen, indien 

dergelijke niet-gesecuritiseerde 

blootstellingen anders in de securitisatie 

zouden zijn betrokken, mits het aantal 

potentieel gesecuritiseerde blootstellingen 

bij de initiatie niet minder dan 100 

bedraagt; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij 

geen 5% van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in 

het totaal niet minder is dan 5 % van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

Schrappen 



 

PE587.495v01-00 108/147 AM\1101631NL.doc 

NL 

blootstellingen; 

Or. it 

 

Amendement  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij geen 

5 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in het 

totaal niet minder is dan 5 % van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij geen 

25 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in het 

totaal niet minder is dan 25 % van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij geen 

5 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in het 

totaal niet minder is dan 5 % van de 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij geen 

20 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in het 

totaal niet minder is dan 5 % van de 
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nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij geen 

5 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen wordt 

behouden, zo nodig andere tranches met 

hetzelfde of een hoger risicoprofiel die 

geen vroegere vervaldag hebben dan die 

welke aan beleggers zijn overgedragen of 

verkocht, zodat de behouden waarde in het 

totaal niet minder is dan 5 % van de 

nominale waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen; 

(d) het behoud van de 

eersteverliestranche en, indien daarbij niet 

het in overeenstemming met lid 1 

bepaalde percentage van de nominale 

waarde van de gesecuritiseerde 

blootstellingen wordt behouden, zo nodig 

andere tranches met hetzelfde of een hoger 

risicoprofiel die geen vroegere vervaldag 

hebben dan die welke aan beleggers zijn 

overgedragen of verkocht, zodat de 

behouden waarde in het totaal niet minder 

is dan 5 % van de nominale waarde van de 

gesecuritiseerde blootstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het behoud van een 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 5 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

Schrappen 

Or. en 
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Motivering 

Schrapping in overeenstemming met het verbod op hersecuritisatie. 

 

Amendement  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het behoud van een 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 5 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

(e) het behoud van een 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 25 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het behoud van een 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 5 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

(e) het behoud van een 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan ten minste 20% van elke 

gesecuritiseerde blootstelling in de 

securitisatie. 

Or. it 

 

Amendement  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het behoud van een (e) het behoud van een 
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eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 5 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

eersteverliesblootstelling van niet minder 

dan 20 % van elke gesecuritiseerde 

blootstelling in de securitisatie. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 4 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) instellingen waaraan op grond van 

deel 3, titel II, hoofdstuk 2, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 een 

risicogewicht van 50 % of minder is 

toegekend; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 4 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) instellingen waaraan op grond van 

deel 3, titel II, hoofdstuk 2, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 een 

risicogewicht van 50 % of minder is 

toegekend; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  270 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Lid 1 is niet van toepassing op 

transacties die zijn gebaseerd op een 

duidelijke, transparante en toegankelijke 

index, indien de onderliggende referentie-

entiteiten identiek zijn aan die van een 

index van entiteiten die op ruime schaal 

wordt verhandeld, of andere 

verhandelbare effecten zijn dan 

securitisatieposities. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Lid 1 is niet van toepassing op 

transacties die zijn gebaseerd op een 

duidelijke, transparante en toegankelijke 

index, indien de onderliggende referentie-

entiteiten identiek zijn aan die van een 

index van entiteiten die op ruime schaal 

wordt verhandeld, of andere 

verhandelbare effecten zijn dan 

securitisatieposities. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 6 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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6. De Europese Bankautoriteit (EBA), 

in nauwe samenwerking met de Europese 

Autoriteit voor effecten en markten 

(ESMA) en de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(EIOPA), ontwikkelt ontwerpen van 

technische reguleringsnormen tot 

specificering van de risicobehoudvereiste, 

in het bijzonder met betrekking tot: 

6. De Europese Centrale Bank 

(ECB) vergewist zich ervan dat en 

controleert of de Europese Bankautoriteit 

(EBA), in nauwe samenwerking met de 

Europese Autoriteit voor effecten en 

markten (ESMA) en de Europese Autoriteit 

voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(EIOPA), ontwerpen van technische 

reguleringsnormen tot specificering van de 

risicobehoudvereiste ontwikkelt, in het 

bijzonder met betrekking tot: 

Or. it 

 

Amendement  273 

Paul Tang 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 6 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Europese Bankautoriteit (EBA), 

in nauwe samenwerking met de Europese 

Autoriteit voor effecten en markten 

(ESMA) en de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(EIOPA), ontwikkelt ontwerpen van 

technische reguleringsnormen tot 

specificering van de risicobehoudvereiste, 

in het bijzonder met betrekking tot: 

6. De Europese Bankautoriteit (EBA), 

in samenwerking met de Europese 

Autoriteit voor effecten en markten 

(ESMA) en de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen 

(EIOPA), ontwikkelt ontwerpen van 

technische reguleringsnormen tot wijziging 

van het risicobehoudniveau wanneer het 

Europees comité voor Systemische 

Risico's (ESRB) voorstelt om af te wijken 

van de in dit artikel vastgestelde 20 % en 

tot specificering van de 

risicobehoudvereiste, in het bijzonder met 

betrekking tot: 

Or. en 

 

Amendement  274 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 6 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de meting van het niveau van het 

risicobehoud bedoeld in lid 1; 

(b) de meting van het niveau van het 

risicobehoud en MRBS bedoeld in lid 1; 

Or. en 

Motivering 

Zie amendement van de Groenen op artikel 4, lid 1. 

 

Amendement  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 6 – letter e – paragraaf 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd om de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 

overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 

14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 

vast te stellen. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 1. Een onafhankelijke beheerder 

waaraan een vergunning is verleend moet 

de SSPE beheren in het belang van de 

beleggers. 
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 2. Een aanvraag voor een 

vergunning als beheerder van een SSPE 

moet worden ingediend bij de bevoegde 

autoriteit die de volgende zaken nagaat: 

 (a) de onafhankelijkheid van de 

beheerder ten opzichte van de sponsor en 

initiator of de doelmatigheid van de 

organisatie om belangenconflicten te 

beperken; en 

 (b) de vakbekwaamheid van de 

beheerder om de verplichtingen als 

bepaald in lid 3 na te komen. 

 3. De in lid 1 bedoelde beheerder is 

verantwoordelijk voor het volgende: 

 (a) controleren of de activa in 

aanmerking komen en voldoen aan de 

kwaliteitseisen gedurende de duur van de 

securitisatie; 

 (b) een steekproef controleren van de 

onderliggende blootstellingen in de zin 

van artikel 10, lid 2; 

 (c) doorlopend controleren van de 

kasstromen van de activa en de 

trapsgewijze beleggingsbetalingen; 

 (d) belangenconflicten vermijden of 

beheersen en belangenconflicten bekend 

maken in het belang van de beleggers; 

 (e) beheren van risico's, inclusief 

operationele risico's; en 

 (f) indien de securitisatie een STS is, 

ervoor zorgen dat de securitisatie voldoet 

aan alle vereisten van afdeling 1 of 

afdeling 2 van dit hoofdstuk. 

 4. De ESMA stelt ontwerpen van 

technische reguleringsnormen vast ter 

specificatie van de rol van SPPE-

beheerder. De ESMA legt die ontwerpen 

van technische reguleringsnormen 

uiterlijk 6 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

voor aan de Commissie. 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd om de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 
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overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 

stellen. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Transparantievereisten voor initiators, 

sponsors en SSPE's 

Transparantievereisten voor initiators, 

sponsors, SSPE's en beleggers 

Or. en 

 

Amendement  278 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen in 

overeenstemming met lid 2 ten minste de 

volgende informatie beschikbaar voor 

houders van een securitisatiepositie en voor 

de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 van deze verordening: 

1. Er zal een gegevensbank worden 

opgericht om de stroom van 

realtimegegevens over STS-securitisaties 

vast te leggen en te bevorderen, om de 

asymmetrieën te beperken in de 

informatievoorziening tussen de verkoper 

en de koper van risico's en om 

geaggregeerde markttransparantie te 

vergroten en het ontstaan van 

marktdiscipline te steunen. Deze 

gegevensbank staat bekend als de 

'Europese gegevensbank voor 

securitisatie' (ESDR). De ESDR zal 

bovenstaande rol vervullen als een 

zelfstandig, neutraal orgaan, zonder 

winstoogmerk. De ESDR zal tegelijkertijd 

met de datum van inwerkingtreding van 
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deze verordening worden opgericht door 

de Commissie en na raadpleging van de 

vertegenwoordigers van de 

gemeenschappen die STS initiëren, erin 

beleggen en er toezicht op uitoefenen (de 

'Oprichtende leden' van de ESDR). De 

juridische en bestuursstructuur van de 

ESDR is vergelijkbaar met de structuur 

die gehanteerd wordt voor de mondiale 

identificatiecode voor juridische 

entiteiten. De ESDR-publicaties worden 

daarna zo spoedig als praktisch mogelijk 

is opgestart. De initiator, sponsor en SSPE 

van een securitisatie sturen in 

overeenstemming met lid 2 alle wettelijk 

vereiste mededelingen door naar houders 

van een securitisatiepositie en naar de 

bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 15 

van deze verordening met gebruikmaking 

van de communicatiekanalen die door de 

ESDR worden vastgesteld. De verplichting 

blijft bestaan totdat alle beleggers zijn 

terugbetaald en omvat: 

Or. en 

 

Amendement  279 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen in 

overeenstemming met lid 2 ten minste de 

volgende informatie beschikbaar voor 

houders van een securitisatiepositie en 

voor de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 van deze verordening: 

1. De initiator, sponsor of SSPE van 

een securitisatie zorgt er, in 

overeenstemming met lid 2, voor dat: 

 (a) in geval van een publieke 

securitisatie, ten minste de in lid 1 bis 

bedoelde informatie openbaar beschikbaar 

wordt gesteld; 
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 (b) in geval van een particuliere 
securitisatie, ten minste de informatie als 

bedoeld in lid 1 ter beschikbaar wordt 

gesteld voor beleggers en, op verzoek, 

voor de nationale bevoegde autoriteiten 

bedoeld in artikel 15 van deze verordening. 

Or. en 

Motivering 

Particuliere securitisatie behoeft niet dezelfde gedetailleerde vereisten qua 

informatievoorziening aan beleggers als publieke securitisatie. De aard van een particuliere 

transactie is zodanig dat emittenten en beleggers onder elkaar overeenstemming moeten 

bereiken over de informatievoorziening.. Gedetailleerde voorschriften hebben een 

ontmoedigend effect op marktdeelnemers om aan particuliere transacties te doen. 

 

Amendement  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen in 

overeenstemming met lid 2 ten minste de 

volgende informatie beschikbaar voor 

houders van een securitisatiepositie en voor 

de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 van deze verordening: 

1. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen in 

overeenstemming met lid 2 ten minste de 

volgende informatie beschikbaar voor 

houders van een securitisatiepositie en voor 

de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 van deze verordening. 

 In geval van ABCP wordt de informatie 

beschreven in de punten a), c)ii) en e)i) in 

geaggregeerde vorm beschikbaar gesteld 

aan de houders van een 

securitisatiepositie. 

 In geval van een volledig ondersteund 

ABCP-programma zoals bedoeld in 

artikel 2, lid 21, wordt voor beleggers geen 

documentatie van de transactie 

beschikbaar gesteld. 

Or. en 
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Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015. 

 

Amendement  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen in 

overeenstemming met lid 2 ten minste de 

volgende informatie beschikbaar voor 

houders van een securitisatiepositie en voor 

de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 van deze verordening: 

1. De initiator en sponsor van een 

securitisatie stellen in overeenstemming 

met lid 2 ten minste de volgende informatie 

beschikbaar voor houders van een 

securitisatiepositie en voor de bevoegde 

autoriteiten bedoeld in artikel 15: 

Or. en 

Motivering 

De verplichtingen van SSPE's beperken zich over het algemeen tot het overmaken van de door 

de activa gegenereerde kasmiddelen naar de aandeelhouders en crediteuren. Een SSPE heeft 

geen invloed op de opzet of het beheer van de securitisatie zelf noch invloed op of 

onafhankelijke kennis van de prestaties van de onderliggende activa. 

 

Amendement  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

PE587.495v01-00 120/147 AM\1101631NL.doc 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) informatie over de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie op 

kwartaalbasis, of, in geval van ABCP, 

informatie over de onderliggende 

vorderingen of kredietvorderingen op 

maandbasis; 

(a) informatie over de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie op 

kwartaalbasis; 

Or. it 

 

Amendement  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) informatie over de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie op 

kwartaalbasis, of, in geval van ABCP, 

informatie over de onderliggende 

vorderingen of kredietvorderingen op 

maandbasis; 

(a) informatie over de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie op 

kwartaalbasis, of, in geval van ABCP, 

beknopte informatie over de onderliggende 

vorderingen of kredietvorderingen op 

maandbasis; 

 Beknopte informatie over de 

onderliggende vorderingen of 

kredietvorderingen op maandbasis is 

algemene informatie op 

programmaniveau met betrekking tot de 

soorten blootstelling die worden 

overgedragen aan de ABCP-kanalen en 

overige informatie die betrekking heeft op 

iedere categorie blootstelling. Het is geen 

informatie die verband houdt met 

afzonderlijke blootstellingen. 

 De initiator, sponsor of SSPE mag 

aanvullende informatie verstrekken die 

verder gaat dan de vereisten in dit artikel 

als zij dat wensen, inclusief in geval van 

ABCP. 

Or. en 
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Amendement  284 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen overeenkomstig 

lid 2 de in lid 1, onder a) t/m h), 

beschreven informatie aan de ESMA 

beschikbaar.  Bovendien geven zij alle 

overige informatie door die vereist is om 

KIRB te berekenen voor alle soorten 

beleggers. De doorgifte van die informatie 

vindt tegelijkertijd plaats aan de houders 

van een securitisatiepositie en aan de 

bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15. 

 De ESMA publiceert de in lid 1, onder a), 

bedoelde informatie over onderliggende 

leningen op geanonimiseerde wijze op een 

specifieke website, rekening houdend met 

verschillen tussen particuliere en publieke 

transacties, gegevensbeschermingsregels 

en legitieme bekommernissen inzake 

privacy en bedrijfsgeheimen. Deze 

specifieke website staat bekend als de 

"Europese gegevensbank voor 

securitisatie". De ESMA rekent de 

initiator, sponsor en SSPE van een 

securitisatie de kosten aan voor het 

opzetten en onderhouden van de Europese 

gegevensbank voor securitisatie. 

 De ESMA kan deze verplichting delegeren 

aan een derde partij, op voorwaarde dat 

deze derde partij voldoet aan de 

toepasselijke waarborgen inzake 

eigendom van gegevens, toegang tot 

informatie en overheidsopdrachten. 

 De Europese gegevensbank voor 

securitisatie publiceert periodiek sectorale 

geaggregeerde gegevens over de 

marktparticipatie, gegevens over risico-

overdrachten tussen financiële 
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instellingen, met inbegrip van 

grensoverschrijdende risico-overdrachten, 

en eventuele andere ontwikkelingen die 

als toegenomen systeemrisico's kunnen 

worden beschouwd. 

 De Europese gegevensbank voor 

securitisatie wordt uiterlijk op [één jaar 

na de datum van toepassing van deze 

verordening] opgericht, in samenwerking 

met de bevoegde autoriteiten die zijn 

aangewezen overeenkomstig artikel 15 en 

na overleg met vertegenwoordigers van de 

sector. 

 Elke uitwisseling of doorgifte van 

persoonsgegevens overeenkomstig dit lid 

gebeurt in overeenstemming met de 

bepalingen betreffende het doorgeven van 

persoonsgegevens die zijn neergelegd in 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad (de 

verordening gegevensbescherming) 

Or. en 

 

Amendement  285 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie stellen  overeenkomstig 

lid 2 de in lid 1, onder a) t/m h) 

beschreven informatie beschikbaar aan de 

houders van een securitisatiepositie en 

aan de bevoegde autoriteiten bedoeld in 

artikel 15 met gebruikmaking van een 

communicatiedienst die daartoe wordt 

verleend door de ESDR. 

 De ESDR gebruikt de informatiestroom 

via haar communicatiesysteem om op 

sectorniveau geaggregeerde gegevens te 

verzamelen en periodiek te publiceren 

over marktdeelnameniveaus, risico-
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overdrachten tussen financiële 

instellingen, met inbegrip van 

grensoverschrijdende risico-overdrachten, 

en andere gegevens die het 

bestuursorgaan van de ESDR relevant 

acht om de doelstelling van de ESDR als 

bedoeld in artikel ... te verwezenlijken. De 

ESDR verschaft ook gecontroleerde 

toegang tot informatie over onderliggende 

leningen in de zin van punt a) van lid 1. 

Zij doet dit door gebruik te maken van 

van tevoren overeengekomen 

publicatieformats en procedures, rekening 

houdend met verschillen tussen 

particuliere en publieke transacties, 

gegevensbeschermingsregels en legitieme 

punten van zorg inzake privacy en 

bedrijfsgeheimen. De ESDR rekent de 

initiator, sponsor en SSPE van een 

securitisatie zonder winstoogmerk de 

kosten aan voor het opzetten en 

onderhouden van haar handelingen. De 

ESDR voldoet aan de toepasselijke 

waarborgen inzake eigendom van 

gegevens, toegang tot informatie en 

overheidsopdrachten. 

 De bestuursstructuur van de ESDR is 

geënt op de bestuursstructuur die is 

ontwikkeld voor de Global LEI 

Foundation (GLEIF). 

 De ESDR wordt tegelijkertijd met de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening opgericht, in samenwerking 

met de bevoegde autoriteiten die zijn 

aangewezen overeenkomstig artikel 15. . 

 Elke uitwisseling of doorgifte van 

persoonsgegevens overeenkomstig dit lid 

gebeurt in overeenstemming met de 

bepalingen betreffende het doorgeven van 

persoonsgegevens die zijn neergelegd in 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad (de 

verordening gegevensbescherming)1 bis. 

Or. en 
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Amendement  286 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter b – punt  vi bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (vi bis) informatie over de procedure ter 

bepaling van de kredietwaardigheid die 

gevolgd wordt voor de onderliggende 

activa in de securitisatie, of de initiator, 

indien een kredietinstelling, gebruik 

maakt van de gestandaardiseerde, IRB of 

AIRB-benaderingen om de 

kredietkapitaalvereisten te berekenen en 

de historische ontwikkeling van slecht 

presterende kredieten die zijn afgesloten 

door de initiator; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter c – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) gegevens betreffende de 

blootstellingskenmerken, kasstromen, 

kredietverbetering en 

liquiditeitssteunkenmerken; 

(ii) gegevens betreffende de 

blootstellingskenmerken, kasstromen, 

verliesoverheveling, kredietverbetering en 

liquiditeitssteunkenmerken; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) kwartaalverslagen voor beleggers 

of, in geval van ABCP, maandverslagen 

voor beleggers, die het volgende bevatten: 

(e) kwartaalverslagen voor beleggers 

die het volgende bevatten: 

Or. it 

 

Amendement  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) alle materieel relevante gegevens 

over de kredietkwaliteit en de prestaties 

van de onderliggende blootstellingen; 

(i) alle materieel relevante gegevens 

over de kredietkwaliteit en de prestaties 

van de onderliggende blootstellingen. In 

geval van ABCP kunnen deze gegevens 

algemene gegevens zijn per categorie 

activa; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) gegevens over de kasstromen die 

worden gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

van de securitisatie, behalve voor ABCP, 

en informatie over de inbreuk op triggers 

die wijzigingen in de rangorde van 

betalingen of vervanging van tegenpartijen 

met zich meebrengen; 

ii) gegevens over de kasstromen die 

worden gegenereerd door de onderliggende 

blootstellingen en door de verplichtingen 

van de securitisatie, en informatie over de 

inbreuk op triggers die wijzigingen in de 

rangorde van betalingen of vervanging van 

tegenpartijen met zich meebrengen; 
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Or. it 

 

Amendement  291 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) informatie over het in 

overeenstemming met artikel 4 behouden 

risico en de ingevolge lid 3 vereiste 

informatie; 

iii) informatie over het behouden 

risico, inclusief wie het behoudt en hoe 

het wordt behouden, in overeenstemming 

met: 

 - artikel 4, in geval van een securitisatie 

die is uitgegeven op of na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening of 

een securitisatie waarop deze verordening 

van toepassing is ingevolge artikel 28, lid 

4bis; of 

 - vereisten die uit hoofde van artikel 28, 

lid 4ter, van toepassing zijn, in geval van 

een securitisatie die voor de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening is 

uitgegeven. 

Or. en 

Motivering 

Dit is consistent met de algemene doelstelling om te zorgen voor 'grandfathering' bij de 

overgangsbepalingen met betrekking tot risicobehoud. 

 

Amendement  292 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e – punt iii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii bis) informatie over de beleggers in de 

securitisatie, met inbegrip van hun land 

van vestiging, sector en dat van hun 

uiteindelijke begunstigde, de omvang van 

hun belegging en op welke tranche van de 

securitisatie deze betrekking heeft; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g – punt v – paragraaf 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De informatie beschreven in de punten a) 

en e) wordt op hetzelfde moment elk 

kwartaal uiterlijk één maand na de 

vervaldatum voor de betaling van rente 

beschikbaar gesteld. Met betrekking tot 

ABCP-securitisaties wordt de informatie 

beschreven in de punten a) en e) op 

hetzelfde moment elke maand, uiterlijk 

één maand na de vervaldatum voor de 

betaling van rente beschikbaar gesteld. 

De informatie beschreven in de punten a) 

en e) wordt op hetzelfde moment elk 

kwartaal uiterlijk één maand na de 

vervaldatum voor de betaling van rente 

beschikbaar gesteld. 

Or. it 

 

Amendement  294 

Michael Theurer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g – punt v – paragraaf 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De informatie beschreven in de punten f) 

en g) wordt onverwijld ter beschikking 

De informatie beschreven in de punten f) 

en g) wordt onverwijld ter beschikking 
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gesteld. gesteld. 

 Bij de naleving van dit lid dienen de 

initiator, de sponsor en de SSPE van een 

securitisatie de nationale en 

Uniewetgeving inzake de bescherming 

van de vertrouwelijkheid van informatie 

en inzake de verwerking van 

persoonsgegevens na te leven om 

potentiële inbreuken op die wetgeving te 

voorkomen; dit geldt ook voor de 

eventuele vertrouwelijkheidsverplichting 

in verband met informatie betreffende de 

cliënt, de oorspronkelijke 

kredietverstrekker of de debiteur, tenzij 

dergelijke vertrouwelijke informatie wordt 

geanonimiseerd of geaggregeerd. Met 

name kunnen de initiator, de sponsor en 

de SSPE met betrekking tot de in punt b) 

bedoelde informatie een samenvatting van 

de betrokken documentatie verstrekken. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat banken de nationale en Uniewetgeving inzake de bescherming 

van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen en persoonsgegevens moeten naleven. 

Bovendien mogen vertrouwelijke gegevens betreffende cliënten, oorspronkelijke 

kredietverstrekkers of debiteuren, alleen op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze 

openbaar worden gemaakt. 

 

Amendement  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g – punt v – paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Initiators en sponsors moeten de 

bepalingen van dit artikel naleven in de 

mate die toelaatbaar is overeenkomstig de 

relevante nationale en Uniewetgeving 

inzake de verwerking van 

persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid 
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van informatie. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat initiators en sponsors niet verder mogen gaan dan de 

relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming om te voldoen aan de 

transparantievereisten van deze verordening. 

 

Amendement  296 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het geval van publieke 

securitisaties wordt de volgende 

informatie openbaar gemaakt: 

 (a) informatie over de onderliggende 

blootstellingen van de securitisatie op 

kwartaalbasis; 

 (b) in voorkomend geval, de volgende 

documenten, waaronder een 

gedetailleerde beschrijving van de 

rangorde van de betalingen van de 

securitisatie: 

 (i) het document met het definitieve 

aanbod of het prospectus, samen met de 

documenten inzake de afsluiting van de 

transactie, met uitzondering van 

juridische adviezen; 

 (ii) voor traditionele securitisaties, de 

overeenkomst inzake de verkoop van 

activa, de overeenkomst van cessie, 

novatie of overdracht en elke toepasselijke 

trustverklaring; 

 iii) de derivaten- en 

garantieovereenkomsten en alle relevante 

documenten inzake 

zekerheidsstellingsovereenkomsten indien 
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de blootstellingen die worden 

gesecuritiseerd blootstellingen van de 

initiator blijven; 

 (iv) de overeenkomsten inzake 

servicing, backup-servicing, beheer en 

beheer van liquide middelen; 

 (v) de trustakte, akte van verpanding, 

agentuurovereenkomst, 

bankovereenkomst, gegarandeerde 

beleggingsovereenkomst, opgenomen 

voorwaarden of trustkaderovereenkomst 

of kaderovereenkomst met definities of 

soortgelijke juridische documenten met 

gelijke juridische waarde; 

 (vi) relevante akkoorden tussen 

kredietverstrekkers, 

derivatendocumentatie, overeenkomsten 

inzake achtergestelde leningen, 

leningsovereenkomsten voor startende 

bedrijven en 

liquiditeitsfaciliteitovereenkomsten; 

 vii) andere onderliggende 

documentatie die essentieel is voor een 

goed inzicht in de transactie; 

 (c) indien geen prospectus is opgesteld 

overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van 

het Europees Parlement en de Raad, een 

samenvatting van de transacties of een 

overzicht van de belangrijkste kenmerken 

van de securitisatie, waaronder, in 

voorkomend geval: 

 (i) gegevens betreffende de structuur 

van de transactie; 

 (ii) gegevens betreffende de 

blootstellingskenmerken, kasstromen, 

kredietverbetering en 

liquiditeitssteunkenmerken; 

 iii) gegevens betreffende de 

stemrechten van de houders van een 

securitisatiepositie en hun relatie met 

andere schuldeisers met zekerheden; 

 (iv) een lijst van alle triggers en 

gebeurtenissen als bedoeld in de 

overeenkomstig punt b) verstrekte 

documenten die een materiële impact 
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kunnen hebben op de prestaties van het 

securitisatie-instrument; 

 (v) de structuurdiagrammen met een 

overzicht van de transactie, de kasstromen 

en de eigendomsstructuur; 

 (d) in geval van STS-securitisaties, de 

STS-kennisgeving bedoeld in artikel 14, 

lid 1, van deze verordening; 

 (e) kwartaalverslagen voor beleggers 

die het volgende bevatten: 

 (i) alle materieel relevante gegevens 

over de kredietkwaliteit en de prestaties 

van de onderliggende blootstellingen; 

 (ii) gegevens over de kasstromen die 

worden gegenereerd door de 

onderliggende blootstellingen en door de 

verplichtingen van de securitisatie en 

informatie over de inbreuk op triggers die 

wijzigingen in de rangorde van betalingen 

of vervanging van tegenpartijen met zich 

meebrengen; 

 iii) informatie over het in 

overeenstemming met artikel 4 behouden 

risico en de ingevolge lid 3 vereiste 

informatie; 

 (f) indien van toepassing, informatie 

ingevolge artikel 17 van Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad[2] betreffende 

handel met voorwetenschap en 

marktmanipulatie; 

 (g) indien alinea f) niet van toepassing 

is, significante gebeurtenissen zoals: 

 (i) een materiële inbreuk op de 

verplichtingen vastgesteld in de 

documenten die zijn verstrekt in 

overeenstemming met punt b), waaronder 

remedies, ontheffingen of toestemmingen 

waarin vervolgens met betrekking tot een 

dergelijke inbreuk is voorzien; 

 (ii) een wijziging van de structurele 

kenmerken die een materiële impact 

kunnen hebben op de prestaties van de 

securitisatie; 
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 iii) een significante wijziging van de 

risicokenmerken van de securitisatie of 

van de onderliggende blootstellingen; 

 (iv) in geval van STS-securitisaties, 

indien de securitisatie niet langer voldoet 

aan de STS-vereisten of indien de 

bevoegde autoriteiten remediërende of 

administratieve actie hebben 

ondernomen; 

 (v) een materiële wijziging van 

transactiedocumenten. 

 [1] Richtlijn 2003/71/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 

november 2003 betreffende het prospectus 

dat gepubliceerd moet worden wanneer 

effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden 

toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 

2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, 

blz. 64). 

 [2] Verordening (EU) nr. 596/2014 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

16 april 2014 betreffende marktmisbruik 

(Verordening marktmisbruik) en 

houdende intrekking van Richtlijn 

2003/6/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 

2003/125/EG en 2004/72/EG van de 

Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De initiator, de sponsor en de 

SSPE van een securitisatie leven deze 

bepaling alleen na in de mate die 

toelaatbaar is overeenkomstig de 
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relevante nationale en Uniewetgeving 

inzake de bescherming van de 

vertrouwelijkheid van informatie,  de 

verwerking van persoonsgegevens en het 

bankgeheim om potentiële inbreuken op 

die wetgeving te voorkomen; dit geldt ook 

voor de eventuele 

vertrouwelijkheidsverplichting in verband 

met informatie betreffende de cliënt, de 

oorspronkelijke kredietverstrekker of de 

debiteur, tenzij dergelijke vertrouwelijke 

informatie wordt geanonimiseerd of 

geaggregeerd. Met name kunnen de 

initiator, de sponsor en de SSPE met 

betrekking tot de in punt b) bedoelde 

informatie een samenvatting van de 

betrokken documentatie verstrekken. De 

in artikel 15 bedoelde bevoegde 

autoriteiten kunnen erom verzoeken dat 

hun dergelijke vertrouwelijke informatie 

wordt verstrekt, zodat zij hun taken 

krachtens deze verordening kunnen 

vervullen. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Amendement  298 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie wijzen onder elkaar één 

2. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie wijzen onder elkaar één 
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entiteit aan om de informatievereisten 

ingevolge lid 1 te vervullen. De initiator, 

sponsor en SSPE zorgen ervoor dat de 

informatie tijdig en op een duidelijke wijze 

kosteloos beschikbaar is voor de houder 

van een securitisatiepositie en de 

bevoegde autoriteiten. De entiteit die is 

aangewezen om de vereisten vermeld in 

lid 1 te vervullen, stelt de informatie 

beschikbaar door middel van een website, 

waarbij: 

entiteit aan om de informatievereisten 

ingevolge de leden 1 en 1 bis te vervullen. 

De initiator, sponsor en SSPE zorgen 

ervoor dat de informatie tijdig en op een 

duidelijke wijze kosteloos wordt 

doorgegeven aan de ESDR en de 

bevoegde autoriteit. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De initiator, sponsor en SSPE van 

een securitisatie wijzen onder elkaar één 

entiteit aan om de informatievereisten 

ingevolge lid 1 te vervullen. De initiator, 

sponsor en SSPE zorgen ervoor dat de 

informatie tijdig en op een duidelijke wijze 

kosteloos beschikbaar is voor de houder 

van een securitisatiepositie en de bevoegde 

autoriteiten. De entiteit die is aangewezen 

om de vereisten vermeld in lid 1 te 

vervullen, stelt de informatie beschikbaar 

door middel van een website, waarbij: 

2. De initiator en sponsor van een 

securitisatie wijzen onder elkaar één 

entiteit aan om de informatievereisten 

ingevolge lid 1 te vervullen. De initiator en 

sponsor zorgen ervoor dat de informatie 

tijdig en op een duidelijke wijze kosteloos 

beschikbaar is voor de houder van een 

securitisatiepositie en de bevoegde 

autoriteiten. De entiteit die is aangewezen 

om de vereisten vermeld in lid 1 te 

vervullen, stelt de informatie beschikbaar 

door middel van een website, waarbij: 

Or. en 

Motivering 

De verplichtingen van SSPE's beperken zich over het algemeen tot het overmaken van de door 

de activa gegenereerde kasmiddelen naar de aandeelhouders en crediteuren. Een SSPE heeft 

geen invloed op de opzet of het beheer van de securitisatie zelf noch invloed op of 

onafhankelijke kennis van de prestaties van de onderliggende activa. 

 



 

AM\1101631NL.doc 135/147 PE587.495v01-00 

 NL 

Amendement  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ESMA, in nauwe samenwerking 

met de EBA en EIOPA, ontwikkelt 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen tot specificering van: 

3. De Europese Centrale Bank 

(ECB) vergewist zich ervan dat en 

controleert of de ESMA, in nauwe 

samenwerking met de EBA en EIOPA, 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen ontwikkelt tot 

specificering van: 

Or. it 

Amendement  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de informatie die de initiator, 

sponsor en SSPE moeten verstrekken om te 

voldoen aan hun verplichtingen op grond 

van lid 1, onder a) en d), en het formaat 

daarvan door middel van 

gestandaardiseerde templates;   

(a) de informatie die de initiator, de 

sponsor en de SSPE moeten verstrekken 

om te voldoen aan hun verplichtingen 

krachtens lid 1, punten a) en e), en het 

formaat daarvan door middel van 

gestandaardiseerde templates, daarbij 

rekening houdend met het nut van 

informatie voor de houder van de 

securitisatiepositie over de vraag of de 

securitisatiepositie qua aard van korte 

termijn is, en, in het geval van een ABCP-

transactie, of zij volledig wordt 

ondersteund door een sponsor; 

Or. en 

Motivering 

De ESMA, EBA en EIOPA moeten rekening houden met het nut van informatie voor de 

houder van de securitisatiepositie en, in het geval van een ABCP-transactie, of zij volledig 

wordt ondersteund door een sponsor, bij de opstelling van de technische reguleringsnorm. 
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Amendement  302 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de informatie die de initiator, 

sponsor en SSPE moeten verstrekken om 

te voldoen aan hun verplichtingen op grond 

van lid 1, onder a) en d), en het formaat 

daarvan door middel van 

gestandaardiseerde templates; 

(a) de informatie die de initiator, 

sponsor of SSPE moeten verstrekken om te 

voldoen aan hun verplichtingen op grond 

van lid 1, onder a) en d), en het formaat 

daarvan door middel van 

gestandaardiseerde templates; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de informatie die de initiator, 

sponsor en SSPE moeten verstrekken om 

te voldoen aan hun verplichtingen op grond 

van lid 1, onder a) en d), en het formaat 

daarvan door middel van 

gestandaardiseerde templates; 

(a) de informatie die de initiator en 

sponsor moeten verstrekken om te voldoen 

aan hun verplichtingen op grond van lid 1, 

onder a) en d), en het formaat daarvan door 

middel van gestandaardiseerde templates; 

Or. en 

Motivering 

De verplichtingen van SSPE's beperken zich over het algemeen tot het overmaken van de door 

de activa gegenereerde kasmiddelen naar de aandeelhouders en crediteuren. Een SSPE heeft 

geen invloed op de opzet of het beheer van de securitisatie zelf noch invloed op of 

onafhankelijke kennis van de prestaties van de onderliggende activa. 
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Amendement  304 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 3 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de vereisten waaraan moet worden 

voldaan door de website als bedoeld in lid 

2 waarop de informatie beschikbaar wordt 

gesteld voor houders van 

securitisatieposities, met name met 

betrekking tot: 

(b) de minimumvereisten op het 

gebied van communicatiediensten, 

gegevensverzameling en publicatie 
waaraan moet worden voldaan door de 

ESDR als bedoeld in de leden 1 en 2 om 

houders van securitisatieposities te 

steunen, met name om ervoor te zorgen 

dat zij gemakkelijk toegang hebben tot 

gegevens en informatie. 

Or. en 

 

Amendement  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Initiators, sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers passen op te 

securitiseren blootstellingen dezelfde 

gedegen en welomschreven criteria voor 

kredietverlening toe als op niet-

gesecuritiseerde blootstellingen. Daartoe 

worden dezelfde duidelijk vastgelegde 

processen voor de acceptatie en, naar 

gelang van het geval, aanpassing, 

verlenging en herfinanciering van 

kredieten toegepast. De onderliggende 

blootstellingen zijn geïnitieerd op basis 

van gezonde en prudente 

kredietverleningscriteria, zoals vereist uit 

hoofde van artikel 79 van Richtlijn 

2013/36/EU. De vereiste van zin 3 kan 

worden nagekomen door een interne 

rating- of scoringprocedure die wordt 
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gebruikt door de initiator om het 

kredietverstrekkingsproces te steunen en 

die regelmatig wordt gevalideerd. 

Or. en 

Motivering 

Het is gebruikelijk dat initiators interne rating- en scoringprocedures gebruiken om de 

kredietwaardigheid van de klant of de kredietkwaliteit van de contracten in de detailhandel te 

beoordelen. Gezonde en prudente kredietverleningscriteria voor de securitisatie van 

blootstellingen worden al vereist in artikel 243, lid 2 van de VKV-R. Als deze criteria gelden 

voor alle securitisaties ongeacht hun STS-status, zou artikel 5 bis moeten worden afgestemd 

op de formulering van de VKV-R. Dit zou de interpretatie vergemakkelijken en zou er tevens 

toe bijdragen dat de rechtsonzekerheid afneemt.  

 

Amendement  306 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Gelijkwaardigheid van derde landen 

 Voor de toepassing van deze verordening 

wordt de verplichting van initiators of 

oorspronkelijke kredietverstrekkers die in 

een derde land zijn gevestigd om te 

voldoen aan de artikelen 3 en 4 geacht te 

zijn nagekomen als de initiators of 

oorspronkelijke kredietverstrekkers 

voldoen aan het wettelijk kader inzake 

securitisatie in dat derde land. 

Or. en 

Motivering 

Om beleggers in staat te stellen niet-EU-securitisaties te blijven aankopen, moet er een 

algemene verplichting komen om informatie te verstrekken over securitisatie zonder een 

specifieke vereiste om het door de EU-gemandateerde format te gebruiken. Niet-EU-

securitisatie moet worden onderworpen aan het oordeel van de institutionele belegger die 
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moet streven naar gelijkwaardigheid in termen van beleggersbeschermingsnormen voor 

zowel EU- als niet-EU-securitisaties. 

 

Amendement  307 

Burkhard Balz 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Criteria inzake kredietverstrekking 

 1. Initiators, sponsors en 

oorspronkelijke kredietverstrekkers 

passen op te securitiseren blootstellingen 

dezelfde gedegen en welomschreven 

criteria voor kredietverlening toe als op 

niet-gesecuritiseerde blootstellingen. 

Daartoe worden dezelfde duidelijk 

vastgelegde processen voor de acceptatie 

en, naar gelang van het geval, 

aanpassing, verlenging en 

herfinanciering van kredieten toegepast. 

Initiators, sponsors en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers hebben voorzien in 

effectieve systemen voor de toepassing van 

die criteria en processen om te 

garanderen dat de kredietverlening stoelt 

op een grondige beoordeling van de 

kredietwaardigheid van de debiteur, 

waarbij terdege rekening wordt gehouden 

met relevante factoren om na te gaan of 

de debiteur aan zijn verplichtingen uit 

hoofde van de kredietovereenkomst zal 

kunnen voldoen. 

 2. Indien een initiator blootstellingen 

van een derde voor eigen rekening koopt 

en daarna securitiseert, gaat hij na of de 

entiteit die direct of indirect betrokken 

was bij de oorspronkelijke overeenkomst 

waarmee de te securitiseren 

verplichtingen of potentiële verplichtingen 

zijn ontstaan, aan de vereisten in 

overeenstemming met lid 1 voldoet. 
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Or. en 

 

Amendement  308 

Morten Messerschmidt 

namens de ECR-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 ter 

 Criteria voor kredietverlening 

 1. Initiators en oorspronkelijke 

kredietverstrekkers passen op te 

securitiseren blootstellingen dezelfde 

gedegen en welomschreven criteria voor 

kredietverlening toe als op niet-

gesecuritiseerde blootstellingen. Daartoe 

worden dezelfde duidelijk vastgelegde 

processen voor de acceptatie en, naar 

gelang van het geval, aanpassing, 

verlenging en herfinanciering van 

kredieten toegepast. Initiators en 

oorspronkelijke kredietverstrekkers 

hebben voorzien in effectieve systemen 

voor de toepassing van die criteria en 

processen om te garanderen dat de 

kredietverlening stoelt op een grondige 

beoordeling van de kredietwaardigheid 

van de debiteur, waarbij terdege rekening 

wordt gehouden met relevante factoren 

om na te gaan of de debiteur aan zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

kredietovereenkomst zal kunnen voldoen. 

 2. Indien een initiator blootstellingen 

van een derde voor eigen rekening koopt 

en daarna securitiseert, gaat hij na of de 

entiteit die direct of indirect betrokken 

was bij de oorspronkelijke overeenkomst 

waarmee de te securitiseren 

verplichtingen of potentiële verplichtingen 

zijn ontstaan, aan de vereisten in 

overeenstemming met lid 1 voldoet. 

Or. en 
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Motivering 

Verhoogt de algehele kwaliteit van securitisaties en toezicht. 

 

Amendement  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Hersecuritisatieverbod 

 De onderliggende blootstellingen in een 

securitisatie mogen geen securitisaties 

bevatten. 

Or. en 

 

Amendement  310 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Initiators, sponsors en SSPE's gebruiken de 

aanduiding "STS" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie alleen indien de 

securitisatie voldoet aan alle vereisten van 

afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1. 

1. Initiators, sponsors en SSPE's 

gebruiken de aanduiding "STS" of een 

aanduiding die direct of indirect hiernaar 

verwijst voor hun securitisatie alleen indien 

de securitisatie voldoet aan alle vereisten 

van afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1, en de trustee van de SSPE: 

 a. een rechtspersoon is die gevestigd 

is in een EU-lidstaat, 

 b. onafhankelijk is ten opzichte van 

de sponsor en initiator of een organisatie 

en procedures heeft opgezet om ervoor te 

zorgen dat belangenconflicten en 

ongepaste beïnvloeding van de sponsor en 
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de initiator worden voorkomen; 

 c. een vergunning heeft van een 

bevoegde autoriteit die beoordeelt of de 

trustee de vakbekwaamheid heeft, met 

name in termen van middelen en 

expertise, om de verplichtingen van lid 2 

na te komen; en 

 d. verantwoordelijk is voor het 

beheer van de SSPE en de controles van 

lid 2 uitvoert. 

 2. De trustee van de SSPE voert 

namens de beleggers de volgende 

controles uit: 

 a. een steekproef van de 

onderliggende blootstellingen verifiëren 

vóór de uitgifte van de effecten uit hoofde 

van de securitisatie op een onafhankelijke 

wijze, met inbegrip van verificatie of de 

gepubliceerde gegevens met betrekking tot 

de onderliggende blootstellingen 

nauwkeurig zijn, met een mate van 

betrouwbaarheid van 95 %; 

 b. gedurende de opbouw van het 

vehikel, en daarna doorlopend, 

controleren of de activa in aanmerking 

komen; 

 c. letten op de kredietkwaliteit en de 

waarde van de onderliggende 

blootstellingen en, in voorkomend geval, 

een verslechtering van de kredietkwaliteit 

tot of beneden een vooraf bepaalde 

drempel signaleren; 

 d. doorlopend controleren van de 

kasstromen van de activa en de 

trapsgewijze beleggingsbetalingen; 

 e. alle redelijke maatregelen nemen 

om belangenconflicten te vermijden, en 

als belangenconflicten onvermijdelijk 

zijn, ze onderkennen, beheersen en 

controleren en eventueel bekend maken, 

met als doel te voorkomen dat ze een 

negatieve impact hebben op de belangen 

van de beleggers; 

 f. de risico's beheren, inclusief 

operationele risico's als zij niet 
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uitdrukkelijk in de documentatie bij het 

vehikel zijn opgenomen (bijvoorbeeld de 

vervanging van een actor van de 

structuur) of verband houden met het 

veranderende risico van de onderliggende 

activa; en 

 g. controleren of de securitisatie 

voldoet aan alle vereisten van afdeling 1 

of afdeling 2 van dit hoofdstuk van de 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Sander Loones 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Initiators, sponsors en SSPE's gebruiken 

de aanduiding "STS" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie alleen indien de 

securitisatie voldoet aan alle vereisten van 

afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1. 

Initiators, sponsors en SSPE's mogen de 

aanduiding "STS" of "simple, transparent 

and standardised" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie, alleen gebruiken indien: 

 (a) de securitisatie voldoet aan alle 

vereisten van afdeling 1 of afdeling 2 van 

dit hoofdstuk, en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan krachtens 

artikel 14, lid 1;  en 

 (b) de betrokken securitisatie in de in 

artikel 14, lid 4, bedoelde lijst wordt 

opgenomen. 

 Indien aan de punten a) en b) is voldaan, 

wordt de securitisatie als STS beschouwd. 

 De initiator, de sponsor en de SSPE die 

betrokken zijn bij een securitisatie die als 

STS wordt beschouwd, zijn gevestigd in de 

Unie. 
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Or. en 

 

Amendement  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Initiators, sponsors en SSPE's gebruiken de 

aanduiding "STS" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie alleen indien de 

securitisatie voldoet aan alle vereisten van 

afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1. 

1. Initiators, sponsors en SSPE's 

gebruiken de aanduiding "STS" of een 

aanduiding die direct of indirect hiernaar 

verwijst voor hun securitisatie alleen indien 

de securitisatie voldoet aan alle vereisten 

van afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1, en indien de voornoemde vereisten 

zijn beoordeeld door een derde partij aan 

wie een vergunning is verleend door 

ESMA. 

 2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 

van technische reguleringsnormen waarin 

de voorwaarden worden gespecificeerd 

waaraan een derde partij moet voldoen 

voor een vergunning om te beoordelen of 

securitisaties aan de criteria van de 

artikelen 7 t/m 10 of van de artikelen 11 

t/m 13 voldoen. De ESMA legt die 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen uiterlijk 6 maanden 

na de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening voor aan de Commissie. 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd om de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 

overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 

stellen. 

Or. en 
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Amendement  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Initiators, sponsors en SSPE's gebruiken 

de aanduiding "STS" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie alleen indien de 

securitisatie voldoet aan alle vereisten van 

afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1. 

Initiators en sponsors gebruiken de 

aanduiding "STS" of een aanduiding die 

direct of indirect hiernaar verwijst voor 

hun securitisatie alleen indien de 

securitisatie voldoet aan alle vereisten van 

afdeling 1 of afdeling 2 van deze 

verordening en zij aan de ESMA 

kennisgeving hebben gedaan ingevolge 14, 

lid 1. 

Or. en 

Motivering 

De verplichtingen van SSPE's beperken zich over het algemeen tot het overmaken van de door 

de activa gegenereerde kasmiddelen naar de aandeelhouders en crediteuren. Een SSPE heeft 

geen invloed op de opzet of het beheer van de securitisatie zelf noch invloed op of 

onafhankelijke kennis van de prestaties van de onderliggende activa. 

 

Amendement  314 

Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een beheersmaatschappij waaraan 

door de bevoegde autoriteit van haar 

lidstaat van herkomst een vergunning is 

verleend oefent de volgende taken uit voor 

een 'STS' SSPE: 

 (a) de risico's beheren van de SSPE; 

 (b) STS-naleving nagaan; 

 (c) belangenconflicten beheren; 

 (d) administratieve taken uitoefenen; 

rechtskundige en boekhoudkundige 
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diensten SPPE; verzoeken om 

inlichtingen van klanten; waardering en 

prijsstelling; toezicht op de naleving van 

de regelgeving; inkomstenverdeling 

(payment waterfall); afwikkeling van 

contracten; activa controleren; bijhouden 

van bescheiden. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Sylvie Goulard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Onverminderd andere in het 

nationale recht vervatte algemeen 

toepasselijke voorwaarden, verlenen de 

bevoegde autoriteiten een 

beheermaatschappij slechts een 

vergunning indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 (a) de personen die feitelijk belast zijn 

met de bedrijfsvoering van een 

beheermaatschappij, staan als voldoende 

betrouwbaar bekend en beschikken over 

voldoende ervaring; 

 (b) de vergunningsaanvraag gaat 

vergezeld van een programma van 

werkzaamheden waarin ten minste de 

organisatiestructuur van de 

beheermaatschappij wordt vermeld; en 

 (c) zowel het hoofdkantoor als de 

statutaire zetel van de beheermaatschappij 

is in dezelfde lidstaat gevestigd. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Sylvie Goulard 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De ESMA stelt ontwerpen 

van technische reguleringsnormen vast 

ter specificatie van de rol en de 

vergunningsvoorwaarden van de 

beheermaatschappij. De ESMA dient deze 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen uiterlijk ... [zes 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening] in bij de Commissie. 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

gedelegeerd om de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 

overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 

stellen. 

Or. en 

 


