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Ändringsförslag  109 

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

Förslag till förordning 

-

 Ändringsförslag 

 Europaparlamentet förkastar 

kommissionens förslag. 

Or. pt 

 

Motivering 

Considerando que: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. 

Ändringsförslag  110 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Värdepapperisering innefattar 

transaktioner som gör det möjligt för en 

långivare – oftast ett kreditinstitut – att 

refinansiera en uppsättning lån eller 

exponeringar, såsom lån till förvärv av fast 

egendom, fordonsleasing, konsumentlån 

och kreditkortslån, genom att omvandla 

dem till överlåtbara värdepapper. 

Långivaren väljer ut en portfölj av sin 

utlåning, ompaketerar och sammanför 

lånen i grupper grundat på olika 

(1) Värdepapperisering innefattar 

transaktioner som gör det möjligt för en 

långivare – oftast ett kreditinstitut – att 

refinansiera en uppsättning lån eller 

exponeringar, såsom lån till förvärv av fast 

egendom, fordonsleasing, konsumentlån 

och kreditkortslån, genom att omvandla 

dem till överlåtbara värdepapper. 

Långivaren väljer ut en portfölj av sin 

utlåning, ompaketerar och sammanför 

lånen i grupper grundat på olika 
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riskkategorier riktade till olika typer av 

investerare, vilket ger investerarna 

möjlighet att placera i lån och andra 

exponeringar som de normalt inte skulle ha 

direkt tillgång till. Avkastningen till 

investerarna kommer från de kassaflöden 

som genereras av de underliggande lånen. 

riskkategorier riktade till olika typer av 

investerare, vilket ger investerarna 

möjlighet att placera i lån och andra 

exponeringar som de normalt inte skulle ha 

direkt tillgång till. Avkastningen till 

investerarna kommer från de kassaflöden 

som genereras av de underliggande lånen. 

Dessutom stärker långivaren sin likviditet 

genom värdepapperiseringen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I den investeringsplan för Europa 

som presenterades den 26 november 2014 

tillkännagav kommissionen sin ambition 

att blåsa nytt liv i marknaden för 

högkvalitativ värdepapperisering, utan att 

upprepa de misstag som gjordes före 

finanskrisen 2008. En marknad för enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering (nedan kallad STS-

värdepapperisering) är en viktig 

komponent i arbetet för att bygga en 

kapitalmarknadsunion, och bidrar också 

till kommissionens prioriterade mål att 

generera sysselsättning och få ekonomin 

tillbaka i varaktig tillväxt. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  112 

Notis Marias 
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Förslag till förordning 

Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I den investeringsplan för Europa 

som presenterades den 26 november 2014 

tillkännagav kommissionen sin ambition 

att blåsa nytt liv i marknaden för 

högkvalitativ värdepapperisering, utan att 

upprepa de misstag som gjordes före 

finanskrisen 2008. En marknad för enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering (nedan kallad STS-

värdepapperisering) är en viktig 

komponent i arbetet för att bygga en 

kapitalmarknadsunion, och bidrar också 

till kommissionens prioriterade mål att 

generera sysselsättning och få ekonomin 

tillbaka i varaktig tillväxt. 

(2) I den investeringsplan för Europa 

som presenterades den 26 november 2014 

tillkännagav kommissionen sin ambition 

att blåsa nytt liv i marknaden för 

högkvalitativ värdepapperisering, utan att 

upprepa de misstag som gjordes före 

finanskrisen 2008. En marknad för enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering (nedan kallad STS-

värdepapperisering) är en viktig 

komponent i arbetet för att bygga en 

kapitalmarknadsunion och bör bidra till att 

generera sysselsättning och få ekonomin 

tillbaka i varaktig tillväxt. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  113 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I den investeringsplan för Europa 

som presenterades den 26 november 2014 

tillkännagav kommissionen sin ambition 

att blåsa nytt liv i marknaden för 

högkvalitativ värdepapperisering, utan att 

upprepa de misstag som gjordes före 

finanskrisen 2008. En marknad för enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering (nedan kallad STS-

värdepapperisering) är en viktig 

komponent i arbetet för att bygga en 

kapitalmarknadsunion, och bidrar också 

till kommissionens prioriterade mål att 

generera sysselsättning och få ekonomin 

tillbaka i varaktig tillväxt. 

(2) I den investeringsplan för Europa 

som presenterades den 26 november 2014 

tillkännagav kommissionen sin ambition 

att blåsa nytt liv i marknaden för 

högkvalitativ värdepapperisering, utan att 

upprepa de misstag som gjordes före 

finanskrisen 2008. En marknad för enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering (nedan kallad STS-

värdepapperisering) är en viktig 

komponent i arbetet för att bygga en 

kapitalmarknadsunion. 
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Or. en 

Motivering 

Det finns inga belägg för att den undermåliga ekonomiska utvecklingen som råder just nu kan 

hanteras genom åtgärder som rör utbudssidan. Däremot finns det mycket som talar för att 

den kan vändas med hjälp av mer välgrundade finanspolitiska stimulansåtgärder. EU:s 

oförmåga att agera på ett samordnat sätt för att stimulera den reala ekonomin bör inte 

användas som en förevändning för att stimulera den redan uppblåsta virtuella ekonomin. 

 

Ändringsförslag  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Europeiska unionen har ingen 

avsikt att försvaga den rättsliga ram som 

infördes efter finanskrisen för att hantera 

de inneboende riskerna med komplexa, 

otydliga värdepapperiseringsformer med 

hög risknivå. Det behövs därför regler för 

att bättre differentiera enkla, transparenta 

och standardiserade produkter från 

komplicerade, otydliga och riskfyllda 

instrument, och på så sätt få till stånd ett 

regelverk som tar större hänsyn till 

riskfaktorn. 

(3) Europeiska unionen måste 

förstärka den rättsliga ram som infördes 

efter finanskrisen för att hantera de 

inneboende riskerna med 

värdepapperiseringsformer. Det är därför 

av största vikt att anta ett mer riskkänsligt 

regelverk. Det är också grundläggande att 

förbjuda återvärdepapperisering och att 

undanta syntetisk värdepapperisering i 

denna förordning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  115 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Europeiska unionen har ingen 

avsikt att försvaga den rättsliga ram som 

infördes efter finanskrisen för att hantera 

de inneboende riskerna med komplexa, 

(3) Europeiska unionen har ingen 

avsikt att försvaga den rättsliga ram som 

infördes efter finanskrisen för att hantera 

de inneboende riskerna med komplexa, 
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otydliga värdepapperiseringsformer med 

hög risknivå. Det behövs därför regler för 

att bättre differentiera enkla, transparenta 

och standardiserade produkter från 

komplicerade, otydliga och riskfyllda 

instrument, och på så sätt få till stånd ett 

regelverk som tar större hänsyn till 

riskfaktorn. 

otydliga värdepapperiseringsformer med 

hög risknivå. Det behövs därför regler för 

att bättre differentiera enkla, transparenta 

och standardiserade produkter från 

komplicerade, otydliga och riskfyllda 

finansiella instrument, och på så sätt få till 

stånd ett regelverk som tar större hänsyn 

till riskfaktorn. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  116 

Antonio Tajani 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Europeiska unionen har ingen 

avsikt att försvaga den rättsliga ram som 

infördes efter finanskrisen för att hantera 

de inneboende riskerna med komplexa, 

otydliga värdepapperiseringsformer med 

hög risknivå. Det behövs därför regler för 

att bättre differentiera enkla, transparenta 

och standardiserade produkter från 

komplicerade, otydliga och riskfyllda 

instrument, och på så sätt få till stånd ett 

regelverk som tar större hänsyn till 

riskfaktorn. 

(3) Europeiska unionen avser att 

stärka den rättsliga ram som infördes efter 

finanskrisen för att hantera de inneboende 

riskerna med komplexa, otydliga 

värdepapperiseringsformer med hög 

risknivå. Det behövs därför regler för att 

bättre differentiera enkla, transparenta och 

standardiserade produkter från 

komplicerade, otydliga och riskfyllda 

instrument, och på så sätt få till stånd ett 

regelverk som tar större hänsyn till 

riskfaktorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Värdepapperisering är en viktig 

del av väl fungerande finansmarknader. 

Sunt utformad utgör den ett oumbärligt 

(4) Det är viktigt att komma ihåg att 

under åren före finanskrisen 2008 hade 

obetänksamt överanvändande av 
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verktyg för att diversifiera 

finansieringskällor och fördela risker mer 

effektivt inom unionens finanssystem. 

Detta medför i sin tur en större spridning 

av riskerna inom finanssektorn, och kan 

också bidra till att minska trycket på 

originatorernas balansräkningar och 

därmed möjliggöra ytterligare utlåning till 

ekonomin. Sammantaget är en väl 

fungerande värdepapperisering en viktig 

komponent för att skapa ett effektivare 

finanssystem och ökade 

investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och 

kapitalmarknader, och därmed indirekt 

generera fördelar även för företag och 

enskilda medborgare (genom t.ex. lägre 

kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

värdepapperisering fått bankerna att byta 

affärsmodell, för att kunna utnyttja den 

finansiella hävstång som möjliggjorde 

hög avkastning på kort tid, med risken att 

göra betydande förluster. Dessa 

förutsättningar låg till grund för 

finanskrisens utbrott 2008, som tog sin 

början på den amerikanska 

finansmarknaden och sedan spred sig. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  118 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Värdepapperisering är en viktig 

del av väl fungerande finansmarknader. 
Sunt utformad utgör den ett oumbärligt 

verktyg för att diversifiera 

finansieringskällor och fördela risker mer 

effektivt inom unionens finanssystem. 

Detta medför i sin tur en större spridning 

av riskerna inom finanssektorn, och kan 

också bidra till att minska trycket på 

originatorernas balansräkningar och 

därmed möjliggöra ytterligare utlåning till 

ekonomin. Sammantaget kan 

värdepapperisering skapa ett effektivare 

finansiellt system och ökade 

(4) Sunt utformad utgör 

värdepapperisering ett verktyg för att 

diversifiera finansieringskällor och fördela 

risker mer brett inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar. 
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investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och 

kapitalmarknader, och därmed indirekt 

generera fördelar även för företag och 

enskilda medborgare (genom t.ex. lägre 

kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader. Sunt 

utformad utgör den ett oumbärligt verktyg 

för att diversifiera finansieringskällor och 

fördela risker mer effektivt inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar och därmed möjliggöra 

ytterligare utlåning till ekonomin. 

Sammantaget kan värdepapperisering 

skapa ett effektivare finansiellt system och 

ökade investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 

(genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader. Sunt 

utformad utgör den ett oumbärligt verktyg 

för att diversifiera finansieringskällor och 

fördela risker mer effektivt inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar och därmed möjliggöra 

ytterligare utlåning till ekonomin. 

Sammantaget kan värdepapperisering 

skapa ett effektivare finansiellt system och 

ökade investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 

(genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

Värdepapperisering kan även ge enskilda 

kreditinstitut möjlighet att öppna upp för 

mer flexibilitet i sina balansräkningar för 

att lättare kunna sprida riskerna och 

skapa enklare långsiktiga finansiella 

instrument för investerare. Dessa 
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möjligheter kan i ett övergripande 

perspektiv förbättra finanssektorns 

flexibilitet och uppmuntra till bredare och 

långsiktiga investeringar i den reala 

ekonomin. Samtidigt riskerar 

värdepapperisering leda till en ökad 

sammanlänkning och för stora 

hävstångseffekter. Risken finns också att 

det uppmuntrar till spekulativa och 

kortsiktiga investeringar samt 

regelarbitrage. I denna förordning 

uppmuntras därmed till behöriga 

myndigheters principfasta övervakning av 

finansinstitutens ageranden på 

marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader. Sunt 

utformad utgör den ett oumbärligt verktyg 

för att diversifiera finansieringskällor och 

fördela risker mer effektivt inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar och därmed möjliggöra 

ytterligare utlåning till ekonomin. 

Sammantaget är en väl fungerande 

värdepapperisering en viktig komponent 

för att skapa ett effektivare finanssystem 

och ökade investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 

(genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader och 

bidrar till förbättrad finansiering av 

ekonomin. Sunt utformad utgör den ett 

oumbärligt verktyg för att diversifiera 

finansieringskällor och fördela risker mer 

effektivt inom unionens finanssystem. 

Detta medför i sin tur en större spridning 

av riskerna inom finanssektorn, och kan 

också bidra till att minska trycket på 

originatorernas balansräkningar och 

därmed möjliggöra ytterligare utlåning till 

ekonomin. Sammantaget är en väl 

fungerande värdepapperisering en viktig 

komponent för att skapa ett effektivare 

finanssystem och ökade 

investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 
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fastigheter, kortkrediter). (genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

Or. el 

 

Ändringsförslag  121 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader. Sunt 

utformad utgör den ett oumbärligt verktyg 

för att diversifiera finansieringskällor och 

fördela risker mer effektivt inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar och därmed möjliggöra 

ytterligare utlåning till ekonomin. 

Sammantaget kan värdepapperisering 

skapa ett effektivare finansiellt system och 

ökade investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 

(genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

(4) Värdepapperisering är en viktig del 

av väl fungerande finansmarknader. Sunt 

utformad utgör den ett oumbärligt verktyg 

för att diversifiera finansieringskällor och 

fördela risker mer effektivt inom unionens 

finanssystem. Detta medför i sin tur en 

större spridning av riskerna inom 

finanssektorn, och kan också bidra till att 

minska trycket på originatorernas 

balansräkningar och därmed möjliggöra 

ytterligare utlåning till den reella 

ekonomin. Sammantaget kan 

värdepapperisering skapa ett effektivare 

finansiellt system och ökade 

investeringsmöjligheter. 

Värdepapperisering kan skapa en bro 

mellan kreditinstitut och kapitalmarknader, 

och därmed indirekt generera fördelar även 

för företag och enskilda medborgare 

(genom t.ex. lägre kostnader för upplåning, 

företagsfinansiering, lån för förvärv av 

fastigheter, kortkrediter). 

Or. es 

 

Ändringsförslag  122 

Pervenche Berès 
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Förslag till förordning 

Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering måste unionen klart 

definiera vad sådan värdepapperisering 

omfattar, eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage. 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering, samt 

värdepapperisering som omfattar och 

stöder projekt som bidrar till uppfyllandet 

av FN:s klimatavtal COP21 (”hållbar 

STS”), måste unionen klart definiera vad 

sådan värdepapperisering omfattar, 

eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering måste unionen klart 

definiera vad sådan värdepapperisering 

omfattar, eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage. 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering måste unionen klart 

definiera vad sådan värdepapperisering 

omfattar, eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage, 

samtidigt som det är viktigt att garantera 

att det finns en europeisk inre marknad 

för STS-värdepapperisering så att 

gränsöverskridande transaktioner 

underlättas. 
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Or. es 

 

Ändringsförslag  124 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering måste unionen klart 

definiera vad sådan värdepapperisering 

omfattar, eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage. 

(5) För att kunna skapa ett mer 

riskkänsligt regelverk för STS-

värdepapperisering måste unionen klart 

definiera vad sådan värdepapperisering 

omfattar, eftersom de mer riskkänsliga 

bestämmelserna för kreditinstitut och 

försäkringsbolag annars skulle kunna 

tillämpas på olika typer av 

värdepapperisering i olika medlemsstater. 

Detta skulle i sin tur leda till ojämlika 

konkurrensvillkor och regelarbitrage. 

Många värdepapperiseringar uppvisar 

dessutom otillräcklig riskkänslighet, vilket 

beror på att det inte finns tillräckligt med 

riskfaktorer i de olika metoderna för att 

riskvikt ska kunna fastställas. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Nyckelbegreppen inom området för 

värdepapperisering bör definieras, och 

definitionerna bör utformas i linje med 

dem som anges i unionens 

sektorslagstiftning på olika områden. Det 

behövs framför allt en tydlig och 

övergripande definition av 

värdepapperisering som sådan, som 

(6) Nyckelbegreppen inom området för 

värdepapperisering bör definieras, och 

definitionerna bör utformas i linje med 

dem som anges i unionens 

sektorslagstiftning på olika områden. Det 

behövs framför allt en tydlig och 

övergripande definition av 

värdepapperisering som sådan, som 
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inbegriper alla transaktioner och program 

varigenom en kreditrisk som är förenad 

med en exponering eller en grupp 
exponeringar delas upp i trancher. En 

exponering som skapar en direkt 

betalningsskyldighet för en transaktion 

eller ett program som används för att 

finansiera eller förvalta materiella 

tillgångar bör inte betraktas som en 

exponering mot en värdepapperisering, 

även om transaktionen eller programmet 

har betalningsskyldigheter av varierande 

senioritet. 

inbegriper alla transaktioner och program 

varigenom betalningarna inom ramen för 

transaktionen eller programmet beror på 

utvecklingen hos exponeringarna eller i 

gruppen av exponeringar. Den 

ekonomiska transaktionen av de 

värdepapperiserade exponeringarna bör 

ske genom att dessa byter ägare från det 

institut som är originator till ett 

specialföretag för värdepapperisering 

eller genom sekundärt deltagande av ett 

sådant. En exponering som skapar en 

direkt betalningsskyldighet för en 

transaktion eller ett program som används 

för att finansiera eller förvalta materiella 

tillgångar bör inte betraktas som en 

exponering mot en värdepapperisering, 

även om transaktionen eller programmet 

har betalningsskyldigheter av varierande 

senioritet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Nyckelbegreppen inom området för 

värdepapperisering bör definieras, och 

definitionerna bör utformas i linje med 

dem som anges i unionens 

sektorslagstiftning på olika områden. Det 

behövs framför allt en tydlig och 

övergripande definition av 

värdepapperisering som sådan, som 

inbegriper alla transaktioner och program 

varigenom en kreditrisk som är förenad 

med en exponering eller en grupp 

exponeringar delas upp i trancher. En 

exponering som skapar en direkt 

betalningsskyldighet för en transaktion 

eller ett program som används för att 

finansiera eller förvalta materiella 

(6) Nyckelbegreppen inom området för 

värdepapperisering bör definieras, och 

definitionerna bör utformas i linje med 

dem som anges i unionens 

sektorslagstiftning på olika områden. Det 

behövs framför allt en tydlig och 

övergripande definition av 

värdepapperisering som sådan, som 

inbegriper alla transaktioner och program. 

En exponering som skapar en direkt 

betalningsskyldighet för en transaktion 

eller ett program som används för att 

finansiera eller förvalta materiella 

tillgångar bör inte betraktas som en 

exponering mot en värdepapperisering, 

även om transaktionen eller programmet 
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tillgångar bör inte betraktas som en 

exponering mot en värdepapperisering, 

även om transaktionen eller programmet 

har betalningsskyldigheter av varierande 

senioritet. 

har betalningsskyldigheter av varierande 

senioritet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  127 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Ett medverkande institut bör 

kunna delegera uppgifter till ett 

serviceföretag, men bör bibehålla 

ansvaret för att samtliga skyldigheter 

enligt denna förordning uppfylls. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Mycket arbete har redan gjorts 

både på internationell och europeisk nivå 

för att utforma kriterier för STS-

värdepapperisering, och i kommissionens 

delegerade förordningar (EU) nr 61/201522 

och (EU) nr 35/201523 har det fastställts 

kriterier för STS-värdepapperiseringar för 

särskilda ändamål, där en mer riskkänslig 

tillsynsbehandling ingår. 

(7) Ytterligare arbete behövs både på 

internationell och europeisk nivå för att 

utforma kriterier för STS-

värdepapperisering, som i kommissionens 

delegerade förordningar (EU) nr 61/201522 

och (EU) nr 35/201523 där det redan har 

fastställts kriterier för STS-

värdepapperiseringar för särskilda 

ändamål, där en mer riskkänslig 

tillsynsbehandling ingår. 

__________________ __________________ 
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22 Kommissionens delegerade förordning 

av den 10 oktober 2014 om komplettering 

av förordning (EU) nr 575/2013 när det 

gäller likviditetstäckningskravet för 

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

22 Kommissionens delegerade förordning 

av den 10 oktober 2014 om komplettering 

av förordning (EU) nr 575/2013 när det 

gäller likviditetstäckningskravet för 

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

23 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om 

komplettering av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/138/EG om 

upptagande och utövande av försäkrings- 

och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 

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

23 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om 

komplettering av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/138/EG om 

upptagande och utövande av försäkrings- 

och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 

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

Or. el 

 

Ändringsförslag  129 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med utgångspunkt i de befintliga 

kriterierna och de BCBS/Iosco-kriterier för 

STS-värdepapperisering som antogs den 23 

juli 2015 samt inte minst Europeiska 

bankmyndighetens råd av den 7 juli 2015 

om kvalificeringsgrunder för 

värdepapperiseringar är det av hög prioritet 

att fastställa en allmän och 

sektorsövergripande definition av enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering. 

(8) Med utgångspunkt i de befintliga 

kriterierna och de BCBS/Iosco-kriterier för 

STS-värdepapperisering som antogs den 23 

juli 2015 samt inte minst Europeiska 

bankmyndighetens råd av den 7 juli 2015 

om kvalificeringsgrunder för 

värdepapperiseringar är det av hög prioritet 

att fastställa en allmän och 

sektorsövergripande definition av enkel, 

transparent och standardiserad 

värdepapperisering för det generella 

ramverket för värdepapperisering och 

kapitalförvaltning. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  130 

Notis Marias 
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Förslag till förordning 

Skäl 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) När kriterier för STS-

värdepapperisering införs i hela EU bör de 

utformas på så sätt att de inte leder till 

avvikelser mellan olika praxis. Sådana 

avvikelser riskerar att försvåra 

gränsöverskridande investeringar, eftersom 

investerarna noggrant måste sätta sig in i 

varje enskild medlemsstats ramverk, vilket 

i sin tur skulle minska tilltron till de 

faktiska fördelarna med STS-kriterier. 

(9) När kriterier för STS-

värdepapperisering införs i hela EU bör de 

utformas på så sätt att de inte leder till 

avvikelser mellan olika praxis utan istället 

till att en säker 

värdepapperiseringsmarknad skapas. 

Sådana avvikelser riskerar att försvåra 

gränsöverskridande investeringar, eftersom 

investerarna noggrant måste sätta sig in i 

varje enskild medlemsstats ramverk, vilket 

i sin tur skulle minska tilltron till de 

faktiska fördelarna med STS-kriterier. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det är viktigt att de behöriga 

myndigheterna bedriver ett nära 

samarbete för att slå vakt om en gemensam 

och konsekvent tolkning av kriterierna för 

STS-värdepapperisering i hela unionen, 

och för att eventuella tolkningsproblem 

som uppstår ska kunna lösas. Som ett led i 

arbetet inom den gemensamma kommittén 

för de europeiska tillsynsmyndigheterna 

bör de tre tillsynsmyndigheterna på 

europeisk nivå således samordna både sina 

egna åtgärder och det arbete som bedrivs 

av de behöriga myndigheterna, så att regler 

tolkas konsekvent mellan olika sektorer, 

och så att man effektivt kan åtgärda de 

praktiska problem som kan uppstå i 

samband med STS-värdepapperisering. Så 

långt det är möjligt bör man också begära 

in och ta hänsyn till marknadsaktörernas 

(10) Det är viktigt att ett europeiskt 

tillsynsorgan ansvarar för ett 

certifieringssystem för tredje parter för att 

slå vakt om en gemensam och konsekvent 

tolkning av kriterierna för STS-

värdepapperisering i hela unionen, och för 

att eventuella tolkningsproblem som 

uppstår ska kunna lösas. Som ett led i 

arbetet inom den gemensamma kommittén 

för de europeiska tillsynsmyndigheterna 

bör det ansvariga organet tillsammans 

med de andra två tillsynsmyndigheterna på 

europeisk nivå således samordna både sina 

egna åtgärder och det arbete som bedrivs 

av de behöriga myndigheterna, så att regler 

tolkas konsekvent mellan olika sektorer, 

och så att man effektivt kan åtgärda de 

praktiska problem som kan uppstå i 

samband med STS-värdepapperisering. Så 
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synpunkter på dessa samordningsfrågor. 

Resultaten av sådana diskussioner bör 

lämpligen offentliggöras på de europeiska 

tillsynsmyndigheternas webbplatser, så att 

det blir lättare för originatorer, 

medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperisering och investerare att 

bedöma om STS-värdepapperiseringar är 

värda att emittera eller investera i. En 

sådan samordningsmekanism skulle vara 

till särskilt stor nytta under perioden fram 

till genomförandet av denna förordning. 

långt det är möjligt bör man också begära 

in och ta hänsyn till marknadsaktörernas 

synpunkter på dessa samordningsfrågor. 

Resultaten av sådana diskussioner bör 

lämpligen offentliggöras på de europeiska 

tillsynsmyndigheternas webbplatser, så att 

det blir lättare för originatorer, 

medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperisering och investerare att 

bedöma om STS-värdepapperiseringar är 

värda att emittera eller investera i. En 

sådan samordningsmekanism skulle vara 

till särskilt stor nytta under perioden fram 

till genomförandet av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det är viktigt att de behöriga 

myndigheterna bedriver ett nära samarbete 

för att slå vakt om en gemensam och 

konsekvent tolkning av kriterierna för STS-

värdepapperisering i hela unionen, och för 

att eventuella tolkningsproblem som 

uppstår ska kunna lösas. Som ett led i 

arbetet inom den gemensamma kommittén 

för de europeiska tillsynsmyndigheterna 

bör de tre tillsynsmyndigheterna på 

europeisk nivå således samordna både sina 

egna åtgärder och det arbete som bedrivs 

av de behöriga myndigheterna, så att regler 

tolkas konsekvent mellan olika sektorer, 

och så att man effektivt kan åtgärda de 

praktiska problem som kan uppstå i 

samband med STS-värdepapperisering. Så 

långt det är möjligt bör man också begära 

in och ta hänsyn till marknadsaktörernas 

synpunkter på dessa samordningsfrågor. 

Resultaten av sådana diskussioner bör 

lämpligen offentliggöras på de europeiska 

(10) Det är viktigt att de behöriga 

myndigheterna bedriver ett nära samarbete 

för att slå vakt om en gemensam och 

konsekvent tolkning av kriterierna för STS-

värdepapperisering i hela unionen, och för 

att eventuella tolkningsproblem som 

uppstår ska kunna lösas. Som ett led i 

arbetet inom den gemensamma kommittén 

för de europeiska tillsynsmyndigheterna 

bör de tre tillsynsmyndigheterna på 

europeisk nivå, inom vilka en ny kommitté 

för värdepapperisering ska inrättas, 
således samordna både sina egna åtgärder 

och det arbete som bedrivs av de behöriga 

myndigheterna, så att regler tolkas 

konsekvent mellan olika sektorer, och så 

att man effektivt kan åtgärda de praktiska 

problem som kan uppstå i samband med 

STS-värdepapperisering. Så långt det är 

möjligt bör man också begära in och ta 

hänsyn till marknadsaktörernas synpunkter 

på dessa samordningsfrågor. Resultaten av 
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tillsynsmyndigheternas webbplatser, så att 

det blir lättare för originatorer, 

medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperisering och investerare att 

bedöma om STS-värdepapperiseringar är 

värda att emittera eller investera i. En 

sådan samordningsmekanism skulle vara 

till särskilt stor nytta under perioden fram 

till genomförandet av denna förordning. 

sådana diskussioner bör lämpligen 

offentliggöras på de europeiska 

tillsynsmyndigheternas webbplatser, så att 

det blir lättare för originatorer, 

medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperisering och investerare att 

bedöma om STS-värdepapperiseringar är 

värda att emittera eller investera i. En 

sådan samordningsmekanism skulle vara 

till särskilt stor nytta under perioden fram 

till genomförandet av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  133 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Investeringar i eller exponeringar 

för värdepapperisering utsätter inte 

investeraren enbart för kreditrisker 

kopplade till de underliggande lånen eller 

exponeringarna, utan 

struktureringsprocessen för 

värdepapperiseringar kan också leda till 

andra risker, t.ex. principalagentrisk, 

modellrisk, rättslig och operativ risk, 

motpartsrisk, risk kopplad till förvaltningen 

av låneåterbetalningar, likviditetsrisk eller 

koncentrationsrisk. Det är därför viktigt att 

institutionella investerare omfattas av 

proportionellt utformade krav på tillbörlig 

aktsamhet, så att de är skyldiga att korrekt 

bedöma riskerna med alla typer av 

värdepapperisering och därmed bidra till 

att skydda de icke-professionella 

investerarna. Genom att hålla fast vid 

principen om tillbörlig aktsamhet kan man 

således också öka tilltron till marknadens 

funktion och förtroendet mellan enskilda 

originatorer, medverkande institut och 

investerare. Investerarna måste därför följa 

principen om tillbörlig aktsamhet även i 

(11) Investeringar i eller exponeringar 

för värdepapperisering utsätter inte 

investeraren enbart för kreditrisker 

kopplade till de underliggande lånen eller 

exponeringarna, utan 

struktureringsprocessen för 

värdepapperiseringar kan också leda till 

andra risker, t.ex. principalagentrisk, 

modellrisk, rättslig och operativ risk, 

motpartsrisk, risk kopplad till förvaltningen 

av låneåterbetalningar, likviditetsrisk eller 

koncentrationsrisk. Det är därför viktigt att 

institutionella investerare, däribland 

tillgångsförvaltare, omfattas av 

proportionellt utformade krav på tillbörlig 

aktsamhet, så att de är skyldiga att korrekt 

bedöma riskerna med alla typer av 

värdepapperisering och därmed bidra till 

att skydda de icke-professionella 

investerarna. Genom att hålla fast vid 

principen om tillbörlig aktsamhet kan man 

således också öka tilltron till marknadens 

funktion och förtroendet mellan enskilda 

originatorer, medverkande institut och 

investerare. Investerarna måste därför följa 
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fråga om STS-värdepapperiseringar. De 

kan till exempel ta del av den information 

som lämnas ut av de parter som deltar i 

värdepapperiseringen, särskilt den anmälan 

som ska lämnas vid STS-

värdepapperisering och de övriga uppgifter 

som redovisas i det sammanhanget, och 

dessa informationskällor bör utformas så 

att investerarna får tillgång till all relevant 

information om hur kriterierna uppfyllts. 

Institutionella investerare bör kunna sätta 

rimlig tillit till uppgifterna i STS-anmälan 

och till de uppgifter som läggs fram av 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering, 

och där det uppges huruvida den aktuella 

värdepapperiseringen uppfyller ovan 

nämnda kriterier. 

principen om tillbörlig aktsamhet även i 

fråga om STS-värdepapperiseringar. De 

kan till exempel ta del av den information 

som lämnas ut av de parter som deltar i 

värdepapperiseringen, särskilt den anmälan 

som ska lämnas vid STS-

värdepapperisering och de övriga uppgifter 

som redovisas i det sammanhanget, och 

dessa informationskällor bör utformas så 

att investerarna får tillgång till all relevant 

information om hur kriterierna uppfyllts. 

Institutionella investerare bör kunna sätta 

rimlig tillit till uppgifterna i STS-anmälan 

och till de uppgifter som läggs fram av 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering, 

och där det uppges huruvida den aktuella 

värdepapperiseringen uppfyller ovan 

nämnda kriterier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Investeringar i eller exponeringar 

för värdepapperisering utsätter inte 

investeraren enbart för kreditrisker 

kopplade till de underliggande lånen eller 

exponeringarna, utan 

struktureringsprocessen för 

värdepapperiseringar kan också leda till 

andra risker, t.ex. principalagentrisk, 

modellrisk, rättslig och operativ risk, 

motpartsrisk, risk kopplad till förvaltningen 

av låneåterbetalningar, likviditetsrisk eller 

koncentrationsrisk. Det är därför viktigt att 

institutionella investerare omfattas av 

proportionellt utformade krav på tillbörlig 

aktsamhet, så att de är skyldiga att korrekt 

bedöma riskerna med alla typer av 

värdepapperisering och därmed bidra till 

(11) Investeringar i eller exponeringar 

för värdepapperisering utsätter inte 

investeraren enbart för kreditrisker 

kopplade till de underliggande lånen eller 

exponeringarna, utan 

struktureringsprocessen för 

värdepapperiseringar kan också leda till 

andra risker, t.ex. principalagentrisk, 

modellrisk, rättslig och operativ risk, 

motpartsrisk, risk kopplad till förvaltningen 

av låneåterbetalningar, likviditetsrisk eller 

koncentrationsrisk. Det är därför viktigt att 

institutionella investerare omfattas av 

proportionellt utformade krav på tillbörlig 

aktsamhet, så att de är skyldiga att korrekt 

bedöma riskerna med alla typer av 

värdepapperisering och därmed bidra till 
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att skydda de icke-professionella 

investerarna. Genom att hålla fast vid 

principen om tillbörlig aktsamhet kan man 

således också öka tilltron till marknadens 

funktion och förtroendet mellan enskilda 

originatorer, medverkande institut och 

investerare. Investerarna måste därför följa 

principen om tillbörlig aktsamhet även i 

fråga om STS-värdepapperiseringar. De 

kan till exempel ta del av den information 

som lämnas ut av de parter som deltar i 

värdepapperiseringen, särskilt den anmälan 

som ska lämnas vid STS-

värdepapperisering och de övriga uppgifter 

som redovisas i det sammanhanget, och 

dessa informationskällor bör utformas så 

att investerarna får tillgång till all relevant 

information om hur kriterierna uppfyllts. 

Institutionella investerare bör kunna sätta 

rimlig tillit till uppgifterna i STS-anmälan 

och till de uppgifter som läggs fram av 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering, 

och där det uppges huruvida den aktuella 

värdepapperiseringen uppfyller ovan 

nämnda kriterier. 

att skydda de icke-professionella 

investerarna. Genom att hålla fast vid 

principen om tillbörlig aktsamhet kan man 

således också öka tilltron till marknadens 

funktion och förtroendet mellan enskilda 

originatorer, medverkande institut och 

investerare. Investerarna måste därför följa 

principen om tillbörlig aktsamhet även i 

fråga om STS-värdepapperiseringar. De 

kan till exempel ta del av den information 

som lämnas ut av de parter som deltar i 

värdepapperiseringen, särskilt den anmälan 

som ska lämnas vid STS-

värdepapperisering och de övriga uppgifter 

som redovisas i det sammanhanget, och 

dessa informationskällor bör utformas så 

att investerarna får tillgång till all relevant 

information om hur kriterierna uppfyllts. 

Institutionella investerare bör kunna sätta 

rimlig tillit till samtliga tredjepartsorgan 

för certifiering vad gäller uppgifterna i 

STS-anmälan och till de uppgifter som 

läggs fram av originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering, och där det uppges 

huruvida den aktuella 

värdepapperiseringen uppfyller ovan 

nämnda kriterier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 
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eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion 

inbegriper andra värdepapperiseringar 

såsom underliggande exponeringar, bör 

på motsvarande sätt kravet på 

bibehållande endast tillämpas på den 

värdepapperisering som omfattas av 

investeringen. Av en anmälan av en STS-

värdepapperisering bör framgå att 

originatorerna bibehåller en väsentlig 

ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på, så att 

exponeringarna som omfattas av 

värdepapperiseringar inte i kvalitativ 

bemärkelse skiljer sig från de som 

bibehålls i originatorns balansräkning 

och exponeringarna, innan de omfattas 

av en värdepapperisering, till stor del har 

motsvarat det avtalsmässiga 

huvudinnehållet i originatorns 

balansräkning. Det bör därför ställas krav 

på originatorerna och de medverkande 

instituten att bibehålla en väsentlig 

ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker under en längre tid 

både före och efter värdepapperiseringen. 

Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. En anmälan av en STS-

värdepapperisering bör signalera för 

investerarna att orginatorerna tidigare har 

bibehållit och att de i framtiden kommer 

att bibehålla en väsentlig ekonomisk 

exponering mot de underliggande riskerna. 

Vissa undantag bör tillåtas i fall där de 

värdepapperiserade exponeringarna är helt, 

ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade, i 

synnerhet om garanten är en offentlig 

myndighet. Om offentliga medel används 

för garantier eller i någon annan form 

stöder värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 
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lagstiftningen om statligt stöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion 

inbegriper andra värdepapperiseringar 

såsom underliggande exponeringar, bör 

på motsvarande sätt kravet på 

bibehållande endast tillämpas på den 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Av en anmälan av en 

STS-värdepapperisering bör framgå att 

originatorerna bibehåller en väsentlig 

ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 
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värdepapperisering som omfattas av 

investeringen. Av en anmälan av en STS-

värdepapperisering bör framgå att 

originatorerna bibehåller en väsentlig 

ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  137 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Det bör vara möjligt 

för Europeiska systemrisknämnden att för 

de behöriga myndigheterna föreslå en 

lägre nivå för risker som bibehålls för 

värdepappersmarknaden i sin helhet eller 

för vissa segment i denna marknad genom 
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en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

att ta fram tekniska standarder. 

Europeiska systemrisknämnden bör i 

samband med detta motivera hur den 

beaktat behovet av att samordna risker 

och makrotillsynsaspekter av att sänka 

nivån för risker som bibehålls. Mer 

generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

Or. en 
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Ändringsförslag  138 

Morten Messerschmidt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 
och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering 

bör framgå att originatorerna bibehåller 

en väsentlig ekonomisk exponering mot 

de underliggande riskerna. Vissa 

undantag bör tillåtas i fall där de 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som berörs av en 

värdepapperisering och investerare 

konvergerar i mesta möjliga mån. För att 

uppnå detta bör originatorn, det 

medverkande institutet eller den 

ursprungliga långivaren bibehålla ett 

väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. 
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värdepapperiserade exponeringarna är 

helt, ovillkorligt och oåterkalleligt 

garanterade, i synnerhet om garanten är 

en offentlig myndighet. Om offentliga 

medel används för garantier eller i någon 

annan form stöder värdepapperiseringen 

ska alla bestämmelser i denna förordning 

tolkas så att de inte påverkar 

tillämpningen av lagstiftningen om 

statligt stöd. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av värdepapperisering är mycket bred och omfattar en rad scenarier som berör 

segmentering av kreditrisker och inte enbart där sådan segmentering förekommer, till fullo 

eller partiellt, i form av överlåtbara värdepapper. För att undvika missförstånd vill vi därför 

föreslå att hänvisningen till att omvandla exponeringar till överlåtbara värdepapper tas bort. 

 

Ändringsförslag  139 

Burkhard Balz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker på en nivå som 

motsvarar 5 %. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 
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se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att intressena hos 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare som omvandlar 

(12) Intressena hos originatorer, 

medverkande institut och ursprungliga 

långivare som omvandlar exponeringar till 
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exponeringar till överlåtbara värdepapper 

och investerare konvergerar i mesta 

möjliga mån. För att uppnå detta bör 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren bibehålla 

ett väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

överlåtbara värdepapper och investerare 

måste konvergera i mesta möjliga mån. 

För att uppnå detta bör originatorn, det 

medverkande institutet eller den 

ursprungliga långivaren bibehålla ett 

väsentligt ekonomiskt intresse i de 

underliggande exponeringar som 

värdepapperiseringen bygger på. Det bör 

därför ställas krav på originatorerna och de 

medverkande instituten att bibehålla en 

väsentlig ekonomisk exponering mot dessa 

underliggande risker. Mer generellt bör 

värdepapperiseringstransaktioner inte 

utformas på så sätt att kraven att bibehålla 

exponering kan kringgås. I stället bör man 

se till att kraven tillämpas i alla situationer 

där frågan om ekonomisk substans bakom 

en värdepapperisering är relevant, oavsett 

vilka rättsliga strukturer eller instrument 

som används. Däremot är det inte 

motiverat att tillämpa detta 

bibehållandekrav på flera ställen för 

samma transaktion. För en given 

värdepapperisering bör det därför räcka att 

antingen originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

omfattas av kravet. Om en 

värdepapperiseringstransaktion inbegriper 

andra värdepapperiseringar såsom 

underliggande exponeringar, bör på 

motsvarande sätt kravet på bibehållande 

endast tillämpas på den värdepapperisering 

som omfattas av investeringen. Av en 

anmälan av en STS-värdepapperisering bör 

framgå att originatorerna bibehåller en 

väsentlig ekonomisk exponering mot de 

underliggande riskerna. Vissa undantag bör 

tillåtas i fall där de värdepapperiserade 

exponeringarna är helt, ovillkorligt och 

oåterkalleligt garanterade, i synnerhet om 

garanten är en offentlig myndighet. Om 

offentliga medel används för garantier eller 

i någon annan form stöder 

värdepapperiseringen ska alla 

bestämmelser i denna förordning tolkas så 

att de inte påverkar tillämpningen av 

lagstiftningen om statligt stöd. 

Or. el 
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Ändringsförslag  141 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig 

tillgång till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig 

arbetsbörda. 

(13) För att investerare och framtida 

investerare effektivt ska kunna tillämpa 

principerna om tillbörlig aktsamhet och 

således kunna göra en välgrundad 

bedömning av kreditvärdigheten hos ett 

givet värdepapperiseringsinstrument måste 

de förfoga över tillförlitlig och lättanvänd 

information om det aktuella instrumentet. 

Med utgångspunkt i hur regelverket 

utvecklats till dags dato är det viktigt att 

skapa heltäckande regler som gör att 

investerare och framtida investerare 
enkelt får tillgång till all relevant 

information under transaktionernas hela 

löptid, och samtidigt underlätta 

rapporteringsarbetet för originatorer, 

medverkande institut och specialföretag. 

 För att förbättra insynen på marknaden 

bör ett dataregister som ger enkel tillgång 

till uppgifter om den övergripande 

situationen på marknaden, jämförelser 

med vanliga 

värdepapperiseringsstrukturer samt 

detaljerade uppgifter om säkerheter för 

värdepapperisering, upprättas. 

Dataregistret, som är känt som 

Europeiska värdepapperiseringsregistret, 

behöver inte ta fram och hantera all 

denna information självt. Liknande icke-

obligatoriska initiativ existerar redan och 

har lett till att infrastruktur som t.ex. 

European DataWarehouse inrättats. 

Informationen som måste lämnas ut bör 

därför utgå från befintliga mallar och 

använda sig av befintlig infrastruktur i 
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den utsträckning som det är praktiskt. 

 Europeiska värdepapperiseringsregistrets 

arbete ska sträcka sig bortom den 

befintliga infrastrukturen för att fånga 

upp information om eventuella 

systemrisker. I denna bemärkelse bör 

Europeiska värdepapperiseringsregistrets 

fokus ligga på att minska asymmetriskt 

risktagande, skapa insyn som bidrar till 

systemriskhantering som i sin tur stärker 

marknadsdisciplinen. Samtidigt bör 

Europeiska värdepapperiseringsregistret 

uppmuntra och stödja den långsiktiga och 

hållbara utvecklingen av marknaden i 

samarbete med alla de tre 

huvudaktörerna, dvs. risksäljarna, 

riskköparna och tillsynsorganen. 

 Styrningen av Europeiska 

värdepapperiseringsregistret bör 

efterlikna ledningen av Global LEI 

Foundation (GLEIF). I synnerhet bör 

tillsynen av Europeiska 

värdepapperiseringsregistret delas mellan 

risksäljarnas, riskköparnas och 

tillsynssamfundet representanter. Esma 

bör samordna och leda tillsynssamfundets 

tillsynsansträngningar. Även andra 

europeiska tillsynsmyndigheter, som t.ex. 

Europeiska systemrisknämnden, 

Europeiska centralbanken och 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) bör 

föra en diskussion om hur detta register 

kan underlätta för dem att agera inom 

sina respektive ansvarsområden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Sander Loones 
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Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

För att förbättra insynen på marknaden 

inom unionen bör ett dataregister för 

underliggande exponeringar av 

värdepapper upprättas. Liknande icke-

obligatoriska initiativ existerar redan och 

har lett till att infrastrukturer som t.ex. 

European DataWarehouse inrättats. 

Informationen som måste publiceras 

enligt detta krav bör således utgå från 

befintliga mallar för utlämning av 

uppgifter till sådana infrastrukturer. Om 

Esma väljer att delegera ansvaret för att 

förvalta en sådan infrastruktur, bör 

dataregistret upprättas enligt Global LEI 

Foundation (GLEIF), och skulle kunna 

bygga vidare på European 

DataWarehouse. 

Or. en 
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Ändringsförslag  143 

Brian Hayes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

Esma bör upprätta ett europeiskt 

värdepapperiseringsregister som 

konvergerar med alla relevanta, befintliga 

informationsregister, särskilt vad gäller 

European Data Warehouse i ECB. Esma 

bör förutom detta europeiska 

värdepapperiseringsregister även 

publicera och uppdatera en förteckning 

på sin webbplats över behöriga 

myndigheter som medlemsstaterna förser 

med nödvändiga befogenheterna för att 

besluta om tillsynsärenden, sanktioner 

och utredningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande, transparenta regler baserade 

på verkliga risker kopplade till dessa 

instrument, som ger investerarna tillgång 

till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna och dess 

underliggande exponeringar, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

Marknaden måste vara transparent och 

främja utbyte av information genom 

upprättandet av ett särskilt offentligt 

register med sådan data. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  145 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 
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kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

medför kostnader eller onödig arbetsbörda. 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid. Målet är att 

göra det lättare för investerarna att ha 

kontinuerlig tillgång till tillförlitlig 

information om värdepapperiseringarna, 

utan att detta medför kostnader eller 

onödig arbetsbörda. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag. Målet är att göra det lättare 

för investerarna att ha kontinuerlig tillgång 

till tillförlitlig information om 

värdepapperiseringarna, utan att detta 

(13) För att investerarna effektivt ska 

kunna tillämpa principerna om tillbörlig 

aktsamhet och således kunna göra en 

välgrundad bedömning av 

kreditvärdigheten hos ett givet 

värdepapperiseringsinstrument måste de 

förfoga över tillräckligt med information 

om det aktuella instrumentet. Med 

utgångspunkt i hur regelverket utvecklats 

till dags dato är det viktigt att skapa 

heltäckande regler som ger investerarna 

tillgång till all relevant information under 

transaktionernas hela löptid, och samtidigt 

underlätta rapporteringsarbetet för 

originatorer och medverkande institut. 

Målet är att göra det lättare för investerarna 

att ha kontinuerlig tillgång till tillförlitlig 

information om värdepapperiseringarna, 

utan att detta medför kostnader eller 
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medför kostnader eller onödig arbetsbörda. onödig arbetsbörda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning. 

Även om STS-värdepapperiseringar som 

regel fungerat bra betyder inte det faktum 

att kriterierna är uppfyllda att 
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är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för 

värdepapperisering med lång respektive 

kort löptid (ABCP). Kraven bör dock vara 

i huvudsak likartade, med vissa 

anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  148 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

(14) För att skydda investeraren bör 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering vara 

skyldiga att via investerarrapporten låta 

investeraren ta del av alla i sak relevanta 

uppgifter om kreditkvaliteten och 

resultatutvecklingen för underliggande 

exponeringar, inklusive uppgifter som gör 
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investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

det möjligt för investerare att tydligt 

identifiera misskötsel och 

betalningsinställelser hos de underliggande 

gäldenärerna, skuldsanering, skuldeftergift 

eller annat anstånd med skulder, återköp, 

betalningsuppskov, förluster, 

skuldavskrivning, återvinning och andra 

åtgärder som behövt vidtas i fråga om de 

tillgångar som ingår i den berörda gruppen 

av underliggande exponeringar. 

Investerarrapporten bör också innehålla 

uppgifter om de kassaflöden som genereras 

av de underliggande exponeringarna och 

genom skuldemittering, inbegripet 

särredovisning av de inkomster och 

utbetalningar som följer av 

värdepapperiseringspositionen, det vill 

säga det planerade kapitalbeloppet, ränta, 

förskottsbetalning av kapitalbelopp, räntor 

och avgifter vars förfallodag har passerat 

och alla uppgifter om eventuella utlösande 

händelser som medför en ändring av 

prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 
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som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 
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motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning. 

Även om STS-värdepapperiseringar som 

regel fungerat bra betyder inte det faktum 

att kriterierna är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 
bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

(14) Originatorer och medverkande 

institut bör vara skyldiga att via 

investerarrapporten låta investeraren ta del 

av alla i sak relevanta uppgifter om 
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av alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för underliggande exponeringar, inklusive 

uppgifter som gör det möjligt för 

investerare att tydligt identifiera misskötsel 

och betalningsinställelser hos de 

underliggande gäldenärerna, skuldsanering, 

skuldeftergift eller annat anstånd med 

skulder, återköp, betalningsuppskov, 

förluster, skuldavskrivning, återvinning 

och andra åtgärder som behövt vidtas i 

fråga om de tillgångar som ingår i den 

berörda gruppen av underliggande 

exponeringar. Investerarrapporten bör 

också innehålla uppgifter om de 

kassaflöden som genereras av de 

underliggande exponeringarna och genom 

skuldemittering, inbegripet särredovisning 

av de inkomster och utbetalningar som 

följer av värdepapperiseringspositionen, 

det vill säga det planerade kapitalbeloppet, 

ränta, förskottsbetalning av kapitalbelopp, 

räntor och avgifter vars förfallodag har 

passerat och alla uppgifter om eventuella 

utlösande händelser som medför en ändring 

av prioritetsordning av betalningar eller att 

motparter bytts ut, uppgifter om belopp och 

utformning av eventuell kreditförstärkning 

inom varje tranche. Även om STS-

värdepapperiseringar som regel fungerat 

bra betyder inte det faktum att kriterierna 

är uppfyllda att 

värdepapperiseringspositionen är fri från 

risker, och det säger heller ingenting om 

kvaliteten på de underliggande krediterna. 

Snarare bör det förstås som att en försiktig 

och aktsam investerare utifrån den 

tillgängliga informationen kommer att 

kunna analysera de risker som 

värdepapperiseringen medför. Den 

uppsättning krav som ska ställas på enkla, 

transparenta och standardiserade 

värdepapperiseringar bör utformas på två 

olika sätt, nämligen för värdepapperisering 

med lång respektive kort löptid (ABCP). 

Kraven bör dock vara i huvudsak likartade, 

med vissa anpassningar till de strukturella 

särdragen hos de olika 

marknadssegmenten. Marknaderna 

fungerar nämligen något olika, eftersom 
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fungerar nämligen något olika, eftersom 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

ABCP-program bygger på ett antal olika 

ABCP-transaktioner med kortfristiga 

exponeringar som måste ersättas så snart 

som löptiden gått ut. Kriterierna för STS-

värdepapperiseringar måste också 

återspegla den särskilda rollen hos det 

medverkande institut som bidrar med 

likviditetsstöd för ABCP-handeln. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Att en värdepapperisering inte 

anses vara en äkta värdepapperisering 

innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. Ett 

sådant arrangemang medför en extra 

motpartskreditrisk och ibland även 

ytterligare komplexitet, framför allt 

beroende på derivatkontraktets innehåll. 

Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. Det 

vore därför mycket angeläget att i 

framtiden försöka bedöma huruvida vissa 

syntetiska värdepapperiseringar som har 

stått sig väl genom finanskrisen och 

uppfyller kraven på enkelhet, transparens 

och standardisering skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

Kommissionen kommer därför i ett 

framtida lagförslag att överväga om även 

andra än så kallade äkta 

(16) Att en värdepapperisering inte 

anses vara en äkta värdepapperisering 

innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. Ett 

sådant arrangemang medför en extra 

motpartskreditrisk och ibland även 

ytterligare komplexitet, framför allt 

beroende på derivatkontraktets innehåll. 

Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. 

Syntetiska värdepapperiseringar bör inte 

under några som helst omständigheter 

betraktas som STS-värdepapperiseringar. 
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värdepapperiseringar skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Att en värdepapperisering inte 

anses vara en äkta värdepapperisering 

innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. Ett 

sådant arrangemang medför en extra 

motpartskreditrisk och ibland även 

ytterligare komplexitet, framför allt 

beroende på derivatkontraktets innehåll. 

Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. Det 

vore därför mycket angeläget att i 

framtiden försöka bedöma huruvida vissa 

syntetiska värdepapperiseringar som har 

stått sig väl genom finanskrisen och 

uppfyller kraven på enkelhet, transparens 

och standardisering skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

Kommissionen kommer därför i ett 

framtida lagförslag att överväga om även 

andra än så kallade äkta 

värdepapperiseringar skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

(16) Att en värdepapperisering inte 

anses vara en äkta värdepapperisering 

innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. Ett 

sådant arrangemang medför en extra 

motpartskreditrisk och ibland även 

ytterligare komplexitet, framför allt 

beroende på derivatkontraktets innehåll. 

Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. Därför 

bör syntetiska värdepapperiseringar 

undantas från denna förordning. 

Or. it 
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Ändringsförslag  153 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Att en värdepapperisering inte 

anses vara en äkta värdepapperisering 
innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. Ett 

sådant arrangemang medför en extra 

motpartskreditrisk och ibland även 

ytterligare komplexitet, framför allt 

beroende på derivatkontraktets innehåll. 
Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. Det 

vore därför mycket angeläget att i 

framtiden försöka bedöma huruvida vissa 

syntetiska värdepapperiseringar som har 

stått sig väl genom finanskrisen och 

uppfyller kraven på enkelhet, transparens 

och standardisering skulle kunna definieras 

som STS-värdepapperiseringar. 

Kommissionen kommer därför i ett 

framtida lagförslag att överväga om även 

andra än så kallade äkta 

värdepapperiseringar skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

(16) Syntetiska värdepapperiseringar 

innebär att de underliggande 

exponeringarna inte överförs till 

emittenten, utan att den kreditrisk som är 

kopplad till de underliggande 

exponeringarna överförs genom ett 

derivatkontrakt eller genom garantier. 

Hittills har det inte genomförts någon 

analys på internationell nivå eller på 

unionsnivå vars slutsatser skulle räcka till 

för att utforma STS-kriterier för denna typ 

av värdepapperiseringsinstrument. Det 

vore därför mycket angeläget att i 

framtiden försöka bedöma huruvida vissa 

syntetiska värdepapperiseringar som har 

stått sig väl genom finanskrisen och 

uppfyller kraven på enkelhet, transparens 

och standardisering skulle kunna definieras 

som STS-värdepapperiseringar. 

Kommissionen kommer därför i ett 

framtida lagförslag att överväga om även 

andra än så kallade äkta 

värdepapperiseringar skulle kunna 

definieras som STS-värdepapperiseringar. 

Or. en 

Motivering 

Beroende på vad en ”äkta värdepapperisering” (som aldrig definieras) innebär, kan det 

förekomma vissa typer av värdepapperiseringar som varken är äkta eller syntetiska. Detta 

skäl berör syntetiska värdepapperiseringar och vi föreslår därför att ordalydelsen ändras i 

syfte att förtydliga detta. 
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Ändringsförslag  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att garantera investerarna 

möjligheten att på ett meningsfullt och 

tillförlitligt sätt kunna följa principen om 

tillbörlig aktsamhet och underlätta 

bedömningen av de underliggande riskerna 

är det viktigt att 

värdepapperiseringstransaktionerna bygger 

på grupper av exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp, till 

exempel grupper av bostadslån eller av 

kommersiella lån, leasingavtal eller 

kreditfaciliteter till företag inom en och 

samma kategori för att finansiera 

kapitalutgifter eller affärsverksamhet, 

grupper av billån eller av billeasingavtal 

där låntagaren eller leasingtagaren är 

slutkund, lån eller grupper av lån eller 

kreditfaciliteter som beviljats 
privatpersoner för konsumtion individuellt, 

inom familjen eller för hushållet. 

(18) För att garantera investerarna 

möjligheten att på ett meningsfullt och 

tillförlitligt sätt kunna följa principen om 

tillbörlig aktsamhet och underlätta 

bedömningen av de underliggande riskerna 

är det viktigt att 

värdepapperiseringstransaktionerna bygger 

på grupper av exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp, till 

exempel bostadsfastighetslån till 

privatpersoner, fastighetslån mot säkerhet 

i kommersiella fastigheter, privatlån till 

privatpersoner för konsumtion individuellt, 

inom familjen eller för hushållet, 

finansiella avtal med syfte att finansiera 

ett köp av ett motorfordon (däribland lån, 

leasingavtal och avbetalningsavtal), 

låneavtal son ingåtts med återförsäljare 

av motorfordon för att finansiera ett köp 

eller bibehålla ett lager, lån till små och 

medelstora företag, lån till bolagsenheter 

(ej små och medelstora företag), 

kundfordringar och leasing av utrustning 

(ej leasing av bil, skåpbilar, lastbilar och 

motorcyklar). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att garantera investerarna (18) För att garantera investerarna 
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möjligheten att på ett meningsfullt och 

tillförlitligt sätt kunna följa principen om 

tillbörlig aktsamhet och underlätta 

bedömningen av de underliggande riskerna 

är det viktigt att 

värdepapperiseringstransaktionerna bygger 

på grupper av exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp, till 

exempel grupper av bostadslån eller av 

kommersiella lån, leasingavtal eller 

kreditfaciliteter till företag inom en och 

samma kategori för att finansiera 

kapitalutgifter eller affärsverksamhet, 

grupper av billån eller av billeasingavtal 

där låntagaren eller leasingtagaren är 

slutkund, lån eller grupper av lån eller 

kreditfaciliteter som beviljats 

privatpersoner för konsumtion individuellt, 

inom familjen eller för hushållet. 

möjligheten att på ett meningsfullt och 

tillförlitligt sätt kunna följa principen om 

tillbörlig aktsamhet och underlätta 

bedömningen av de underliggande riskerna 

är det viktigt att 

värdepapperiseringstransaktionerna bygger 

på grupper av exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp. Dessa 

består av följande: Grupper av bostadslån 

eller av kommersiella lån, kundfordringar, 

leasingavtal eller kreditfaciliteter till 

företag inom en och samma kategori för att 

finansiera kapitalutgifter eller 

affärsverksamhet, grupper av billån eller av 

billeasingavtal där låntagaren eller 

leasingtagaren är slutkund, lån eller 

grupper av lån eller kreditfaciliteter som 

beviljats privatpersoner för konsumtion 

individuellt, inom familjen eller för 

hushållet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Det är viktigt att förhindra att 

renodlade ”originate to distribute”-

modeller återkommer. I sådana upplägg 

erbjuder långivare krediter som ofta 

tecknas på undermåliga eller osäkra 

grunder, eftersom de vet att riskerna ändå 

kommer att säljas till tredje part. De 

exponeringar som ska värdepapperiseras 

bör således ha sitt ursprung i originatorns 

eller den ursprungliga långivarens normala 

verksamhet, och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som originatorn eller den 

ursprungliga långivaren tillämpar på 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

(19) Det är viktigt att förhindra att 

renodlade ”originate to distribute”-

modeller återkommer, som under perioden 

före krisen på den amerikanska subprime-

marknaden 2008. I sådana upplägg 

erbjuder långivare krediter som ofta 

tecknas på undermåliga eller osäkra 

grunder, eftersom de vet att riskerna ändå 

kommer att säljas till tredje part. Det är 

oroväckande att vissa banker har börjat 

erbjuda lån som finansierar köp av 

bostäder till 100 %. De exponeringar som 

ska värdepapperiseras bör således ha sitt 

ursprung i originatorns eller den 

ursprungliga långivarens normala 

verksamhet, och bygga på 
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kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör ändringarna redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. Originatorn eller 

den ursprungliga långivaren bör ha 

tillräcklig erfarenhet av exponeringar av 

typer som liknar dem som har 

värdepapperiserats. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån bör gruppen 

av lån inte innefatta lån som saluförts och 

tecknats under förutsättningen att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna inte kan verifieras av 

långivaren. Bedömningen av låntagarens 

kreditvärdighet bör i tillämpliga fall också 

uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EG, eller motsvarande krav som 

tillämpas i tredjeländer. 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som originatorn eller den 

ursprungliga långivaren tillämpar på 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör ändringarna redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. Originatorn eller 

den ursprungliga långivaren bör ha 

tillräcklig erfarenhet av exponeringar av 

typer som liknar dem som har 

värdepapperiserats. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån bör gruppen 

av lån inte innefatta lån som saluförts och 

tecknats under förutsättningen att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna inte kan verifieras av 

långivaren. Bedömningen av låntagarens 

kreditvärdighet bör i tillämpliga fall också 

uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EG, eller motsvarande krav som 

tillämpas i tredjeländer. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  157 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Det är viktigt att förhindra att 

renodlade ”originate to distribute”-

modeller återkommer. I sådana upplägg 

erbjuder långivare krediter som ofta 

tecknas på undermåliga eller osäkra 

grunder, eftersom de vet att riskerna ändå 

kommer att säljas till tredje part. De 

exponeringar som ska värdepapperiseras 

bör således ha sitt ursprung i originatorns 

eller den ursprungliga långivarens normala 

verksamhet, och bygga på 

(19) Det är viktigt att förhindra att 

renodlade ”originate to distribute”-

modeller återkommer. I sådana upplägg 

erbjuder långivare krediter som ofta 

tecknas på undermåliga eller osäkra 

grunder, eftersom de vet att riskerna ändå 

kommer att säljas till tredje part. De 

exponeringar som ska värdepapperiseras 

bör således ha sitt ursprung i originatorns 

eller den ursprungliga långivarens normala 

verksamhet, och bygga på 
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kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som originatorn eller den 

ursprungliga långivaren tillämpar på 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör ändringarna redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. Originatorn eller 

den ursprungliga långivaren bör ha 

tillräcklig erfarenhet av exponeringar av 

typer som liknar dem som har 

värdepapperiserats. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån bör gruppen 

av lån inte innefatta lån som saluförts och 

tecknats under förutsättningen att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna inte kan verifieras av 

långivaren. Bedömningen av låntagarens 

kreditvärdighet bör i tillämpliga fall också 

uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EG, eller motsvarande krav som 

tillämpas i tredjeländer. 

kreditgivningsprinciper som liknar de som 

originatorn eller den ursprungliga 

långivaren tillämpar på liknande 

exponeringar som inte blir föremål för 

värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör ändringarna redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. Originatorn eller 

den ursprungliga långivaren bör ha 

tillräcklig erfarenhet av exponeringar av 

typer som liknar dem som har 

värdepapperiserats. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån bör gruppen 

av lån inte innefatta lån som saluförts och 

tecknats under förutsättningen att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna inte kan verifieras av 

långivaren. Bedömningen av låntagarens 

kreditvärdighet bör i tillämpliga fall också 

uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/17/EU eller 

2008/48/EG, eller motsvarande krav som 

tillämpas i tredjeländer. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om att värdepapperiseringen 

uppfyller STS-kraven. För att ge tillgång 

till informationen bör Esma därefter ta upp 

värdepapperiseringen i fråga på en 

förteckning över transaktioner som 

offentliggörs på dess webbplats. Det 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om att värdepapperiseringen 

uppfyller STS-kraven. För att ge tillgång 

till informationen bör Esma därefter ta upp 

värdepapperiseringen i fråga på en 

förteckning över transaktioner som 

offentliggörs på dess webbplats. Det 
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faktum att en emitterad värdepapperisering 

tas upp på Esmas förteckning över anmälda 

STS-värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 

behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven. Ansvaret 

för att STS-kraven är uppfyllda bör 

istället vila helt och hållet på originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering. Detta kommer att 

säkerställa att originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering tar ansvar för sitt 

påstående att värdepapperiseringen 

uppfyller kriterierna kan upprätthållas 

och att det därmed råder insyn på 

marknaden. 

faktum att en emitterad värdepapperisering 

tas upp på Esmas förteckning över anmälda 

STS-värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 

behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  159 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om att värdepapperiseringen 

uppfyller STS-kraven. För att ge tillgång 

till informationen bör Esma därefter ta 

upp värdepapperiseringen i fråga på en 

förteckning över transaktioner som 

offentliggörs på dess webbplats. Det 

faktum att en emitterad värdepapperisering 

tas upp på Esmas förteckning över anmälda 

STS-värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 

behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven. Ansvaret för 

att STS-kraven är uppfyllda bör istället vila 

helt och hållet på originatorer, 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om avsikten att lista 

värdepapperiseringen som uppfyllande av 

STS-kraven. När Europeiska 

värdepapperiseringsregistret har bekräftat 

att man har tagit emot samtliga 

upplysningar som omfattas av 

upplysningskravet bör Esma därefter för 

att ge tillgång till informationen 

offentliggöra de nominerade 

transaktionerna på en förteckning över 

transaktioner på sin webbplats. Samma 

förteckning över transaktioner bör även 

publiceras på Europeiska 

värdepapperiseringsregistrets webbplats. 
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medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering. Detta kommer att 

säkerställa att originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering tar ansvar för sitt 

påstående att värdepapperiseringen 

uppfyller kriterierna kan upprätthållas och 

att det därmed råder insyn på marknaden. 

Det faktum att en emitterad 

värdepapperisering tas upp på Esmas 

förteckning över anmälda STS-

värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 

behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven eller att 

uppgifterna är korrekta och är 

uppdaterade. Ansvaret för att STS-kraven 

är uppfyllda bör istället vila helt och hållet 

på originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering. 

Detta kommer att säkerställa att 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering tar 

ansvar för sitt påstående att 

värdepapperiseringen uppfyller kriterierna 

kan upprätthållas, att uppgifterna de 

tillhandahåller är korrekta och 

uppdaterade och att det därmed råder 

insyn på marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om att värdepapperiseringen 

uppfyller STS-kraven. För att ge tillgång 

till informationen bör Esma därefter ta upp 

värdepapperiseringen i fråga på en 

förteckning över transaktioner som 

offentliggörs på dess webbplats. Det 

faktum att en emitterad värdepapperisering 

tas upp på Esmas förteckning över anmälda 

STS-värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 

(20) Om originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering vill använda sig av 

STS-beteckningen bör de underrätta 

investerare, behöriga myndigheter och 

Esma om att värdepapperiseringen 

uppfyller STS-kraven. För att ge tillgång 

till informationen bör Esma därefter ta upp 

värdepapperiseringen i fråga på en 

förteckning över transaktioner som 

offentliggörs på dess webbplats. Det 

faktum att en emitterad värdepapperisering 

tas upp på Esmas förteckning över anmälda 

STS-värdepapperiseringar bör dock inte 

uppfattas som att Esma eller andra 
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behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven. Ansvaret för 

att STS-kraven är uppfyllda bör istället vila 

helt och hållet på originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering. Detta kommer att 

säkerställa att originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering tar ansvar för sitt 

påstående att värdepapperiseringen 

uppfyller kriterierna kan upprätthållas och 

att det därmed råder insyn på marknaden. 

behöriga myndigheter har intygat att den 

faktiskt uppfyller STS-kraven. Ansvaret för 

att STS-kraven är uppfyllda bör istället vila 

helt och hållet på originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering. Detta kommer att 

säkerställa att originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering tar ansvar för sitt 

påstående att värdepapperiseringen 

uppfyller kriterierna och att det därmed 

råder insyn på marknaden så att 

investerarna är skyddade och så att man 

förhindrar att ”originate to distribute”-

modellerna åter börjar användas.  

Or. el 

 

Ändringsförslag  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller STS-kraven bör 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
utan dröjsmål underrätta Esma om detta. 

Om den behöriga myndigheten har påfört 

administrativa sanktioner eller krävt 

avhjälpande åtgärder kopplade till en 

värdepapperisering som har anmälts som 

förenlig med STS-kraven, bör denna 

behöriga myndighet utan dröjsmål 

underrätta Esma om detta, så att Esma kan 

ta upp dessa in dessa nya uppgifter på sin 

förteckning över STS-anmälningar och på 

så sätt informera investerarna om sådana 

sanktioner och därmed underlätta deras 

bedömning av STS-anmälningarnas 

tillförlitlighet. Originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering har därför ett eget 

intresse av att utforma sina anmälningar 

(21) Om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller STS-kraven bör 

originatorn och det medverkande institutet 

utan dröjsmål underrätta Esma om detta. 

Om den behöriga myndigheten har påfört 

administrativa sanktioner eller krävt 

avhjälpande åtgärder kopplade till en 

värdepapperisering som har anmälts som 

förenlig med STS-kraven, bör denna 

behöriga myndighet utan dröjsmål 

underrätta Esma om detta, så att Esma kan 

ta upp dessa in dessa nya uppgifter på sin 

förteckning över STS-anmälningar och på 

så sätt informera investerarna om sådana 

sanktioner och därmed underlätta deras 

bedömning av STS-anmälningarnas 

tillförlitlighet. Originatorer och 

medverkande institut har därför ett eget 

intresse av att utforma sina anmälningar 

noggrant och sanningsenligt, med tanke på 

de konsekvenser som missledande 
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noggrant och sanningsenligt, med tanke på 

de konsekvenser som missledande 

anmälningar kan få för ett företags rykte. 

anmälningar kan få för ett företags rykte. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Investerarna bör själva iaktta 

tillbörlig aktsamhet vid investeringsbeslut, 

i proportion till de faktiska riskerna, men 

de bör samtidigt kunna sätta tilltro till STS-

anmälningarna och den information som 

tillhandahålls av originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering med avseende på 

uppfyllandet av STS-kraven. 

(22) Investerarna bör själva iaktta 

tillbörlig aktsamhet vid investeringsbeslut, 

i proportion till de faktiska riskerna, men 

de bör samtidigt kunna sätta tilltro till en 

tredje parts STS-anmälning och den 

information som tillhandahålls av 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

med avseende på uppfyllandet av STS-

kraven. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Investerarna bör själva iaktta 

tillbörlig aktsamhet vid investeringsbeslut, 

i proportion till de faktiska riskerna, men 

de bör samtidigt kunna sätta tilltro till STS-

anmälningarna och den information som 

tillhandahålls av originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
med avseende på uppfyllandet av STS-

kraven. 

(22) Investerarna bör själva iaktta 

tillbörlig aktsamhet vid investeringsbeslut, 

i proportion till de faktiska riskerna, men 

de bör samtidigt kunna sätta tilltro till STS-

anmälningarna och den information som 

tillhandahålls av originatorn och det 

medverkande institutet med avseende på 

uppfyllandet av STS-kraven. De bör dock 

inte enbart och automatiskt lita på sådana 

anmälningar eller på uppgifter som 
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tillhandahålls av originatorn och det 

medverkande institutet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part är med och kontrollerar att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-

värdepapperiseringar i allmänhet. Det är 

dock alltid viktigt att investerarna gör sin 

egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

(23) Det är av avgörande betydelse för 

såväl investerare, originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag att en auktoriserad 

tredje part är med och genomför STS-

certifieringen samt är med och kontrollerar 

att STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-

värdepapperiseringar i allmänhet. Det är 

dock alltid viktigt att investerarna gör sin 

egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part är med och kontrollerar att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part är med och kontrollerar att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-
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värdepapperiseringar i allmänhet. Det är 

dock alltid viktigt att investerarna gör sin 

egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

värdepapperiseringar i allmänhet. 

Originatorer och medverkande institut 

bör också anlita en tredje part som 

beviljats tillstånd i enlighet med denna 

förordning för att bedöma huruvida en 

värdepapperisering uppfyller STS-

kriterierna. Sådana organ måste genomgå 

reglerad tillsyn. I anmälan till Esma och 

offentliggörandet därefter på Esmas 

webbplats, bör det framgå att uppfyllandet 

av STS-kriterierna intygades av en tredje 

part som beviljats tillstånd. Det är dock 

alltid viktigt att investerarna gör sin egen 

bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  166 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part är med och kontrollerar att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan 

också öka förtroendet för marknaderna för 

STS-värdepapperiseringar i allmänhet. Det 

är dock alltid viktigt att investerarna gör 

sin egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat 

litar på sådana bedömningar från tredje 

part. 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag har nytta av att tredje 

part är med och kontrollerar att STS-

kraven är korrekt uppfyllda, och sådana 

kontroller från tredje part skulle öka 

förtroendet för marknaderna för STS-

värdepapperiseringar i allmänhet. 

Originatorer, medverkande institut och 

specialiserade värdepappersföretag bör 

även anlita en tredje parts tjänster. Denna 

tredje part bör ha beviljats tillstånd i 

enlighet med denna förordning för att 

bedöma huruvida en värdepapperisering 

uppfyller STS-kriterierna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part är med och kontrollerar att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-

värdepapperiseringar i allmänhet. Det är 

dock alltid viktigt att investerarna gör sin 

egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

(23) Såväl investerare som originatorer, 

medverkande institut och specialiserade 

värdepappersföretag kan också ha nytta av 

att tredje part ombeds att kontrollera att 

STS-kraven är korrekt uppfyllda, och 

sådana kontroller från tredje part kan också 

öka förtroendet för marknaderna för STS-

värdepapperiseringar i allmänhet. Det är 

dock alltid viktigt att investerarna gör sin 

egen bedömning, tar ansvar för sina 

investeringsbeslut och inte oreflekterat litar 

på sådana bedömningar från tredje part. 

Kontroller som utförs av tredje part bör 

inte under några omständigheter påverka 

originatorns, det medverkande institutets 

eller det specialiserade 

värdepapperiseringsföretagets ansvar att 

uppfylla sina rättsliga skyldigheter i 

enlighet med denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) För att investerare ska kunna 

tillhandahållas pålitliga och oberoende 

utlåtanden om en värdepapperiserings 

uppfyllande av STS-kraven är det lämpligt 

att fastställa regler och kriterier som 

säkerställer att en tredje part endast har 

tillstånd att utföra kontroller om 

uppfyllande om det inte föreligger någon 

risk för intressekonflikter med 



 

PE587.495v01-00 56/149 AM\1101631SV.doc 

SV 

originatorn, långivaren eller det 

specialiserade 

värdepapperiseringsföretaget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Medlemsstaterna bör utse behöriga 

myndigheter och förse dem med 

nödvändiga tillsyns- och 

utredningsbefogenheter samt befogenheter 

att förelägga sanktioner. Uppgifter om 

administrativa sanktioner och avhjälpande 

åtgärder bör i princip offentliggöras. 

Eftersom investerare, originatorer, 

medverkande institut, ursprungliga 

långivare och specialföretag för 

värdepapperisering kan vara etablerade i 

olika medlemsstater och övervakas av olika 

behöriga sektorsmyndigheter är det viktigt 

med ett nära samarbete mellan alla 

involverade behöriga myndigheter, 

inklusive Europeiska centralbanken (ECB) 

i enlighet med rådets förordning (EU) nr 

1024/201324 och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna; detta samarbete bör 

framför allt bygga på ömsesidigt utbyte av 

information och bistånd i tillsynsarbetet. 

(24) Medlemsstaterna bör utse behöriga 

myndigheter och förse dem med 

nödvändiga tillsyns- och 

utredningsbefogenheter samt befogenheter 

att förelägga sanktioner i syfte att övervaka 

värdepapperiseringsmarknadens aktörer. 

Uppgifter om administrativa sanktioner 

och avhjälpande åtgärder bör i princip 

offentliggöras. Eftersom investerare, 

originatorer, medverkande institut, 

ursprungliga långivare och specialföretag 

för värdepapperisering kan vara etablerade 

i olika medlemsstater och övervakas av 

olika behöriga sektorsmyndigheter är det 

viktigt med ett nära samarbete mellan alla 

involverade behöriga myndigheter, 

inklusive Europeiska centralbanken (ECB) 

i enlighet med rådets förordning (EU) nr 

1024/201324 och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna; detta samarbete bör 

framför allt bygga på ömsesidigt utbyte av 

information och bistånd i tillsynsarbetet. 

__________________ __________________ 

24 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 

den 15 oktober 2013 om tilldelning av 

särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för 

tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 

29.10.2013, s. 263). 

24 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 

den 15 oktober 2013 om tilldelning av 

särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för 

tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 

29.10.2013, s. 263). 

Or. en 



 

AM\1101631SV.doc 57/149 PE587.495v01-00 

 SV 

 

Ändringsförslag  170 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Medlemsstaterna bör utse behöriga 

myndigheter och förse dem med 

nödvändiga tillsyns- och 

utredningsbefogenheter samt befogenheter 

att förelägga sanktioner. Uppgifter om 

administrativa sanktioner och avhjälpande 

åtgärder bör i princip offentliggöras. 

Eftersom investerare, originatorer, 

medverkande institut, ursprungliga 

långivare och specialföretag för 

värdepapperisering kan vara etablerade i 

olika medlemsstater och övervakas av olika 

behöriga sektorsmyndigheter är det viktigt 

med ett nära samarbete mellan alla 

involverade behöriga myndigheter, 

inklusive Europeiska centralbanken (ECB) 

i enlighet med rådets förordning (EU) nr 

1024/201324 och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna; detta samarbete bör 

framför allt bygga på ömsesidigt utbyte av 

information och bistånd i tillsynsarbetet. 

(24) Medlemsstaterna bör utse behöriga 

myndigheter och bistå dem med 

nödvändiga tillsyns- och 

utredningsbefogenheter samt befogenheter 

att förelägga sanktioner. Uppgifter om 

administrativa sanktioner och avhjälpande 

åtgärder bör i princip offentliggöras. 

Eftersom investerare, originatorer, 

medverkande institut, ursprungliga 

långivare och specialföretag för 

värdepapperisering kan vara etablerade i 

olika medlemsstater och övervakas av olika 

behöriga sektorsmyndigheter är det viktigt 

med ett nära samarbete mellan alla 

involverade behöriga myndigheter, 

inklusive Europeiska centralbanken (ECB) 

i enlighet med rådets förordning (EU) nr 

1024/201324 och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna; detta samarbete bör 

framför allt bygga på ömsesidigt utbyte av 

information och bistånd i tillsynsarbetet. 

__________________ __________________ 

24 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 

den 15 oktober 2013 om tilldelning av 

särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för 

tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 

29.10.2013, s. 263). 

24 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 

den 15 oktober 2013 om tilldelning av 

särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för 

tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 

29.10.2013, s. 263). 

Or. el 

Ändringsförslag  171 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Förslag till förordning 

Skäl 28 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) I fråga om ändringarna i 

förordning (EU) nr 648/2012 bör det 

uppmärksammas att OTC-derivatkontrakt 

som ingås av specialföretag för 

värdepapperisering inte omfattas av 

clearingkravet, förutsatt att vissa villkor 

är uppfyllda. Detta beror på att 

motparterna i OTC-derivatkontrakt som 

ingås med specialföretag för värdepapper 

är borgenärer med säkerhetsrätt enligt de 

berörda värdepapperiseringskontrakten, 

och skydd mot motpartsrisk ingår som 

regel redan. När det gäller derivat som 

inte clearas centralt bör kravet på 

säkerhetsnivå väljas även med 

utgångspunkt i de enskilda 

värdepapperiseringarnas struktur, samt 

de skyddsmekanismer som redan finns 

inbyggda. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Säkerställda obligationer (även 

kallade täckta obligationer i förordning 

(EU) nr 648/2012) och 

värdepapperiseringar kan i vissa fall 

fungera på ett sätt som gör dem relativt 

utbytbara. För att förebygga snedvridning 

eller arbitrage i valet mellan 

värdepapperisering eller säkerställda 

obligationer – en risk som följer av att 

OTC-derivatkontrakt som ingås av 

specialföretag för säkerställda 

obligationer och specialföretag för 

utgår 
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värdepapperisering behandlas olika i 

regelverket – bör man också ändra 

förordning (EU) nr 648/2012 så att även 

specialföretag för säkerställda 

obligationer undantas från clearingkravet 

och omfattas av samma bilaterala 

marginaler. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  173 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) För att underlätta för investerare, 

motparter, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering bör 

samma befogenhet att anta akter delegeras 

till kommissionen när det gäller att anta 

tekniska standarder för tillsyn avseende 

STS-anmälningar, så att investerare och 

behöriga myndigheter säkert förfogar över 

tillräcklig information för att bedöma om 

STS-kraven är uppfyllda. Kommissionen 

bör också dra nytta av Esmas expertis vid 

förberedelsen och utformningen av 

delegerade akter. Esma bör då också 

bedriva ett nära samarbete med de andra 

två tillsynsmyndigheterna på europeisk 

nivå. 

(32) För att underlätta för investerare, 

motparter, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering bör 

samma befogenhet att anta akter delegeras 

till kommissionen när det gäller att anta 

tekniska standarder för tillsyn avseende 

minimikraven på rapportering av 

uppgifter vid STS-anmälningar, så att 

investerare och behöriga myndigheter 

säkert förfogar över tillräcklig information 

för att bedöma om STS-kraven är 

uppfyllda. Kommissionen bör också dra 

nytta av Esmas expertis vid förberedelsen 

och utformningen av delegerade akter. 

Esma bör då också bedriva ett nära 

samarbete med de andra två 

tillsynsmyndigheterna på europeisk nivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Morten Messerschmidt 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 
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Förslag till förordning 

Skäl 37 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

kraven för STS-värdepapperiseringar enligt 

denna förordning. Originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering bör i dessa fall därför 

ha rätt att lämna in en STS-anmälan enligt 

artikel 14.1 i denna förordning till Esma. 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

vissa av kraven för STS-

värdepapperiseringar som anges i denna 

förordning. Originatorer, medverkande 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering bör i dessa fall därför 

ha rätt att lämna in en STS-anmälan enligt 

artikel 14.1 i denna förordning till Esma. 

Or. en 

Motivering 

Det är av yttersta vikt att äldre transaktioner behandlas korrekt eftersom de utan adekvata 

skyddsklausuler helt enkelt inte skulle kvalificeras som värdepapperiseringar eftersom de inte 

har strukturerats med kraven för värdepapperisering, som vi i dag vet är de precisa och 

detaljerade, i åtanke. 

 

Ändringsförslag  175 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

kraven för STS-värdepapperiseringar enligt 

denna förordning. Originatorer, 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

kraven för STS-värdepapperiseringar 

såsom anges i skäl 20. 
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medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering bör i dessa fall 

därför ha rätt att lämna in en STS-

anmälan enligt artikel 14.1 i denna 

förordning till Esma. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

kraven för STS-värdepapperiseringar enligt 

denna förordning. Originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering bör i dessa fall därför 

ha rätt att lämna in en STS-anmälan enligt 

artikel 14.1 i denna förordning till Esma. 

(37) I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående när denna förordning träder i 

kraft bör originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

få använda beteckningen ”STS” så länge 

som värdepapperiseringen i fråga uppfyller 

kraven för STS-värdepapperiseringar enligt 

denna förordning. Originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering bör i dessa fall därför 

ha rätt att lämna in en STS-anmälan enligt 

artikel 14.1 i denna förordning till Esma. 

Efterföljande ändringar i 

värdepapperiseringen bör godtas förutsatt 

att den uppfyller samtliga krav för STS-

värdepapperiseringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 



 

PE587.495v01-00 62/149 AM\1101631SV.doc 

SV 

Förslag till förordning 

Skäl 38 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Kraven på tillbörlig aktsamhet har 

till största delen förts över från befintlig 

unionslagstiftning, och bör därför tillämpas 

på värdepapperiseringar som emitterats den 

1 januari 2011 eller senare samt på 

värdepapperiseringar som ursprungligen 

emitterats före den dagen, men där nya 

underliggande exponeringar har tillkommit 

eller där exponeringar har substituerats 

efter den 31 december 2014. De artiklar i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 625/2014 som reglerar kraven på 

bibehållande av risk när det gäller 

kreditinstitut och värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013 bör fortsätta 

att tillämpas fram till dess att de tekniska 

standarderna för tillsyn avseende 

bibehållande av risk i denna förordning 

börjar tillämpas. För att säkra rättslig 

förutsebarhet bör kreditinstitut, 

värdepappersföretag, försäkrings- och 

återförsäkringsföretag och förvaltare av 

alternativa investeringsfonder – i fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående i det skede då denna förordning 

träder i kraft fortsätta att omfattas av artikel 

405 i förordning (EU) nr 575/2013 och 

kapitel 1, 2 och 3 samt artikel 22 i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 625/2014, artiklarna 254 och 255 i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 35/2015, och artikel 51 i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 231/2013. För att garantera att 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering 

uppfyller sina skyldigheter i fråga om 

transparens även innan de tekniska 

standarder för tillsyn som antas av 

kommissionen enligt denna förordning 

börjar tillämpas, bör de uppgifter som 

anges i bilagorna I–VIII i den delegerade 

förordningen 2015/3/EU göras tillgängliga 

(38) Kraven på tillbörlig aktsamhet har 

till största delen förts över från befintlig 

unionslagstiftning, och bör därför tillämpas 

på värdepapperiseringar som emitterats den 

1 januari 2011 eller senare samt på 

värdepapperiseringar som ursprungligen 

emitterats före den dagen, men där nya 

underliggande exponeringar har tillkommit 

eller där exponeringar har substituerats 

efter den 31 december 2014. De artiklar i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 625/2014 som reglerar kraven på 

bibehållande av risk när det gäller 

kreditinstitut och värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013 bör fortsätta 

att tillämpas fram till dess att de tekniska 

standarderna för tillsyn avseende 

bibehållande av risk i denna förordning 

börjar tillämpas. För att säkra rättslig 

förutsebarhet bör kreditinstitut, 

värdepappersföretag, försäkrings- och 

återförsäkringsföretag och förvaltare av 

alternativa investeringsfonder – i fråga om 

värdepapperiseringar som omfattas av 

artikel 404 i förordning (EU) nr 575/2013 

precis före denna förordning träder i kraft 

fortsätta att omfattas av artikel 405 i 

förordning (EU) nr 575/2013 och kapitel 1, 

2 och 3 samt artikel 22 i kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 625/2014, 

artiklarna 254 och 255 i kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 35/2015, 

och artikel 51 i kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 231/2013. Dessa 

artiklar, samt artikel 4 i förordning (EU) 

nr 575/2013 som omfattar relevanta 

transaktioner som genomförts före de 

uppdaterade tekniska standarderna för 

tillsyn antogs, bör läsas i enlighet med 

bestämmelserna i kapitel 1, 2 och 3 och 

artikel 22 i kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 625/2014. För att 

garantera att originatorer, medverkande 
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på den webbplats som avses i artikel 5.4 i 

denna förordning. 

institut och specialföretag för 

värdepapperisering uppfyller sina 

skyldigheter i fråga om transparens även 

innan de tekniska standarder för tillsyn 

som antas av kommissionen enligt denna 

förordning börjar tillämpas, bör de 

uppgifter som anges i bilagorna I–VIII i 

den delegerade förordningen 2015/3/EU 

göras tillgängliga på den webbplats som 

avses i artikel 5.4 i denna förordning. 

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. 

Ändringsförslag  178 

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

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Skäl 38a (nytt) 

 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (38a) Synpunkterna från akademiker i 

medlemsstaterna om riskerna med att 

blåsa nytt liv i värdepapperisering bör 

beaktas. 

Or. pt 

Ändringsförslag  179 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning är tillämplig på 

institutionella investerare som blir 

exponerade mot värdepapperiseringar och 

på originatorer, ursprungliga långivare, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering. 

2. Denna förordning är tillämplig på 

institutionella investerare som blir 

exponerade mot en värdepapperiserings 

kreditrisk. Denna förordning är även 

tillämplig på originatorer, ursprungliga 

långivare, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering, 

förutsatt, i varje fall, att den relevanta 

enheten är etablerad i unionen och deltar 

i värdepapperiseringen. 

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. 

 

Ändringsförslag  180 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Inte vid någon värdepapperisering 

ska potentiella inomeuropeiska köpare få 

uteslutas på grund av nationalitet eller 

hemvist. 

Or. es 
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Ändringsförslag  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) värdepapperisering: en transaktion 

eller ett program varigenom den kreditrisk 

som är förenad med en exponering eller 

en grupp av exponeringar delas upp i 

trancher, och som har båda följande 

egenskaper: 

(1) värdepapperisering: en transaktion 

eller ett program varigenom betalningarna 

inom ramen för transaktionen eller 

programmet är beroende av utvecklingen 

av exponeringarna eller gruppen av 

exponeringar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Betalningarna inom ramen för 

transaktionen eller programmet är 

beroende av utvecklingen av 

exponeringarna eller gruppen av 

exponeringar. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Prioriteringen av trancherna 

avgör hur förluster fördelas under den tid 

transaktionen eller programmet pågår. 

utgår 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) specialföretag för 

värdepapperisering: ett bolag, en 

förvaltningsfond eller en annan juridisk 

enhet än originatorn eller det medverkande 

institutet, som inrättats uteslutande för att 

genomföra en eller flera 

värdepapperiseringar, och vars verksamhet 

är begränsad till det som krävs för att 

genomföra denna uppgift, och som 

utformats för att särskilja de skyldigheter 

som specialföretagen för 

värdepapperisering har från originatorns, 

och inom vilken innehavare med 

vinstintresse fritt har rätt att belåna eller 

omsätta dessa intressen. 

(2) specialföretag för 

värdepapperisering: ett bolag, en 

förvaltningsfond eller en annan juridisk 

enhet än originatorn eller det medverkande 

institutet, som inrättats uteslutande för att 

genomföra en eller flera 

värdepapperiseringar, och vars verksamhet 

är begränsad till det som krävs för att 

genomföra denna uppgift, och som 

utformats för att särskilja de skyldigheter 

som specialföretagen för 

värdepapperisering har från originatorns, 

och inom vilken innehavare med 

vinstintresse fritt har rätt att belåna eller 

omsätta dessa intressen. Dessa enheter kan 

inte fastställas i tredjeland. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) specialföretag för 

värdepapperisering: ett bolag, en 

förvaltningsfond eller en annan juridisk 

enhet än originatorn eller det medverkande 

institutet, som inrättats uteslutande för att 

genomföra en eller flera 

värdepapperiseringar, och vars verksamhet 

är begränsad till det som krävs för att 

(2) specialföretag för 

värdepapperisering: ett bolag, en 

förvaltningsfond eller en annan juridisk 

enhet än originatorn eller det medverkande 

institutet, som inrättats uteslutande för att 

genomföra en eller flera 

värdepapperiseringar, och vars verksamhet 

är begränsad till det som krävs för att 
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genomföra denna uppgift, och som 

utformats för att särskilja de skyldigheter 

som specialföretagen för 

värdepapperisering har från originatorns, 

och inom vilken innehavare med 

vinstintresse fritt har rätt att belåna eller 

omsätta dessa intressen. 

genomföra denna uppgift, och som 

utformats för att särskilja de skyldigheter 

som specialföretagen för 

värdepapperisering har från originatorns, 

och inom vilken innehavare med 

vinstintresse fritt har rätt att belåna eller 

omsätta dessa intressen. 

 En exponering som uppfyller kriterierna 

som anges i artikel 147.8 a–c i förordning 

(EU) nr 575/2013 och som används för att 

förvalta materiella tillgångar bör inte 

betraktas som en exponering mot en 

värdepapperisering. 

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. 

 

Ändringsförslag  186 

Dariusz Rosati 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) förvärvar tredje parts exponeringar 

för sin egen räkning och därefter 

värdepapperiserar dem. 

(b) förvärvar tredje parts exponeringar 

för sin egen räkning och därefter säljer 

eller överlåter dem till ett specialföretag 

för värdepapperisering eller överför 

risken för dessa exponeringar genom 

kreditderivat eller garantier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Med undantag från punkterna a 

och b ska institutionella investerare i de 

relevanta certifikaten, när det gäller ett 

ABCP-program som stöds fullt ut, beakta 

ABCP-programmets egenskaper och det 

medverkande institutets likviditetsstöd. 

Or. en 

Motivering 

För investerare som investerat i ABCP som utfärdats genom ett conduit-bolag med 

transaktioner som fullständigt stöds av en likviditetsfacilitet som tillhandahålls av det 

medverkande institutet med andra egenskaper än de som nämns i (b) (utlösande händelser, 

kreditförstärkningar, definitionen av fallissemang) som kan ha en väsentlig inverkan på 

värdepapperiseringspositionens resultat. 

 

Ändringsförslag  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) återvärdepapperisering: 

värdepapperisering i vilken minst en av de 

underliggande exponeringarna är en 

värdepapperiseringsposition. 

(4) återvärdepapperisering: 

värdepapperisering i vilken den risk som 

är förenad med en underliggande grupp 

av exponeringar delas upp i trancher och 
minst en av de underliggande 

exponeringarna är en 

värdepapperiseringsposition. 

Or. en 

Motivering 

Rådets ordalydelse här är tydligare än kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) medverkande institut: ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2015, annat än 

originatorn, som upprättar och förvaltar ett 

program för tillgångsbaserade certifikat 

eller annan värdepapperiseringstransaktion 

eller annat värdepapperiseringsprogram 

som förvärvar exponeringar från tredje 

part. 

(5) medverkande institut: ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013, eller ett 

kreditinstitut i ett tredjeland, eller ett 

värdepappersföretag i ett tredjeland, 

förutsatt att dessa omfattas av krav på 

tillsyn och övervakning i tredjelandet som 

åtminstone motsvarar unionens krav, 
annat än originatorn, som upprättar och 

förvaltar ett program för tillgångsbaserade 

certifikat eller annan 

värdepapperiseringstransaktion eller annat 

värdepapperiseringsprogram som förvärvar 

exponeringar från tredje part. 

Or. en 
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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 

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.) 

 

Ändringsförslag  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) medverkande institut: ett 

kreditinstitut och värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013, annat än 

originatorn, som upprättar och förvaltar ett 

program för tillgångsbaserade certifikat 

eller annan värdepapperiseringstransaktion 

eller annat värdepapperiseringsprogram 

som förvärvar exponeringar från tredje 

part. 

(5) medverkande institut: ett 

kreditinstitut och värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013, annat än 

originatorn, som upprättar och förvaltar ett 

program för tillgångsbaserade certifikat 

eller annan värdepapperiseringstransaktion 

eller annat värdepapperiseringsprogram 

som förvärvar exponeringar från tredje 

part. Vid tillämpningen av denna 

definition ska ett medverkande institut 

också anses förvalta en 

värdepapperiseringstransaktion eller ett 

värdepapperiseringsprogram om det 

programmet eller den transaktionen 

omfattar löpande aktiv portföljförvaltning 

som är delegerad till en enhet med 

tillstånd för sådan verksamhet i enlighet 

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

eller 2009/65/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Pervenche Berès 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) förvaltare: offentligt licensierad 

enhet som är oberoende i förhållande till 

det medverkande institutet och 

originatorn, med säte i en medlemsstat i 

syfte att förvalta ett specialföretag för 

värdepapperisering, genomföra 

kreditriskövervakning på uppdrag av 

investerarna och i investerarnas intresse 

samtidigt som den även har beviljats 

tillstånd att kontrollera uppfyllandet av 

kriterierna i enlighet med avsnitt 1 och 2 i 

kapitel 3 i denna förordning (STS-

kriterier). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) tranch: genom avtal fastställt 

segment av den kreditrisk som är förenad 

med en exponering eller en grupp av 

exponeringar, varvid en position i 

segmentet medför större eller mindre risk 

för kreditförlust än en position på samma 

belopp i varje annat sådant segment, utan 

beaktande av kreditriskskydd som ges av 

tredje parter direkt till innehavarna av 

positioner i segmentet eller i andra 

segment. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) program för tillgångsbaserade 

certifikat eller ABCP-program: ett 

värdepapperiseringsprogram genom vilket 

de utgivna värdepappren främst 

förekommer i form av tillgångsbaserade 

certifikat med en ursprunglig löptid på ett 

år eller mindre. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) transaktion med tillgångsbaserade 

certifikat eller ABCP-transaktion: en 

värdepapperisering inom ett ABCP-

program. 

(8) utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  195 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) transaktion med tillgångsbaserade 

certifikat eller ABCP-transaktion: en 

värdepapperisering inom ett ABCP-

(8) transaktion med tillgångsbaserade 

certifikat eller ABCP-transaktion: en 

värdepapperisering som finansieras 
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program. fullständigt eller delvis genom ett ABCP-

program. 

Or. en 

Motivering 

Flera privata värdepapperiseringstransaktioner har ett antal seniora investerare, däribland 

ett flertal ABCP-program eller både ABCP-program och kreditinstitut eller andra 

investerare. Att definiera eller beskriva att en ”ABCP-transaktion” som att den ”omfattas” 

av ett ABCP-program är förvirrande och skulle vara för begränsande om det inte inbegrep 

syndikerade transaktioner. 

 

Ändringsförslag  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) traditionell värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken de 

exponeringar som värdepapperiseras 

överförs ekonomiskt. Detta ska ske genom 

att ägandet av de värdepapperiserade 

exponeringarna överförs från det institut 

som är originator till ett specialföretag för 

värdepapperisering eller genom sekundärt 

deltagande av ett specialföretag för 

värdepapperisering. De utgivna 

värdepappren medför inte någon 

betalningsförpliktelse för det institut som 

är originator. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) traditionell värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken de 

exponeringar som värdepapperiseras 

överförs ekonomiskt. Detta ska ske genom 

att ägandet av de värdepapperiserade 

exponeringarna överförs från det institut 

som är originator till ett specialföretag för 

värdepapperisering eller genom sekundärt 

deltagande av ett specialföretag för 

värdepapperisering. De utgivna 

värdepappren medför inte någon 

betalningsförpliktelse för det institut som 

är originator. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Enligt vissa kritiker (t.ex. Finance Watch) leder trancher till väsentligt mycket mer 

komplexitet och intressekonflikter och kan därför inte utgöra en del av ett regelverk för enkel 

värdepapperisering, men kan existera utanför detta regelverk. Trancher tenderar även att 

locka till sig investerare som inte är så välinformerade och som förlitar sig på den goda 

kreditvärdigheten i stället för att själva iaktta tillbörlig aktsamhet. 

 

Ändringsförslag  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) traditionell värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken de 

exponeringar som värdepapperiseras 

överförs ekonomiskt. Detta ska ske genom 

att ägandet av de värdepapperiserade 

exponeringarna överförs från det institut 

som är originator till ett specialföretag för 

värdepapperisering eller genom sekundärt 

deltagande av ett specialföretag för 

(9) traditionell värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken det 

ekonomiska intresset i exponeringarna 

som värdepapperiseras överförs genom 

juridisk överföring eller upplåtelse av 

äganderätten, överföring, förvaltning eller 

registrering av de värdepapperiserade 

exponeringarna med jämförbar 

rättsverkning från originatorn till ett 
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värdepapperisering. De utgivna 

värdepappren medför inte någon 

betalningsförpliktelse för det institut som 

är originator. 

specialföretag för värdepapperisering eller 

genom sekundärt deltagande av ett 

specialföretag för värdepapperisering. De 

utgivna värdepapperen medför inte någon 

betalningsförpliktelse för originatorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) hållbar och ansvarsfull 

investering: ett förhållningssätt där 

investeringar sker i ett långsiktigt 

perspektiv och faktorer som miljö, 

samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 

vägs in i undersökningarna, analyserna 

och urvalsprocesserna i en 

investeringsportfölj. Detta kombinerar 

grundläggande analyser och engagemang 

med utveckling av ESG-faktorerna för att 

de långsiktiga avkastningarna ska bli så 

bra som möjligt för investerarna och för 

att samhället ska gynnas genom att 

företagens agerande påverkas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag 200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) syntetisk värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken 

risköverföringen uppnås genom 

kreditderivat eller garantier och de 

utgår 
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exponeringar som värdepapperiseras 

förblir exponeringar för originatorn. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) syntetisk värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken 

risköverföringen uppnås genom 

kreditderivat eller garantier och de 

exponeringar som värdepapperiseras förblir 

exponeringar för originatorn. 

(10) syntetisk värdepapperisering: 

värdepapperisering vid vilken 

risköverföringen uppnås genom 

kreditderivat eller garantier och de 

exponeringar som värdepapperiseras förblir 

exponeringar för originatorn och ska inte 

under några omständigheter erkännas 

som en STS-värdepapperisering. 

Or. en 

Motivering 

Enligt kommissionens definition innebär syntetisk värdepapperisering ytterligare kreditrisk 

för motparten, eventuell komplexitet och sämre insyn och bör också befinna sig utanför STS-

regelverket. 

 

Ändringsförslag  202 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) investerare: en person som innehar 

värdepapper som skapats genom en 

värdepapperisering. 

(11) investerare: en person som innehar 

en kreditriskexponering som skapats 

genom en värdepapperisering. 

Or. en 
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Motivering 

Definitionen av värdepapperisering är mycket bred och kan inbegripa arrangemang som inte 

omfattar emissionen av värdepapper och investerarens definition bör återspegla detta. 

Termen, så som den används i och i hänvisningar till kapitalkraven och andra 

lagstiftningskrav i samband med värdepapperisering, begränsar sig inte generellt till 

begreppet ”innehavare av värdepapper”. 

 

Ändringsförslag  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) investerare: en person som innehar 

värdepapper som skapats genom en 

värdepapperisering. 

(11) investerare: en person som innehar 

en värdepapperiseringsposition. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) institutionell investerare: 

försäkringsföretag enligt definitionen i 

artikel 13.1 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 

november 2009 om upptagande och 

utövande av försäkrings- och 

återförsäkringsverksamhet (Solvens II); 

återförförsäkringsföretag enligt 

definitionen i artikel 13.4 i direktiv 

2009/138/EG; tjänstepensionsinstitut som 

omfattas av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/41/EG25 i enlighet 

med artikel 2 i det direktivet, om inte en 

medlemsstat har valt att helt eller delvis 

underlåta att tillämpa detta direktiv på ett 

(12) institutionell investerare: något av 

följande: 
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institut i enlighet med artikel 5 i det 

direktivet; förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (AIF-förvaltare) enligt 

definitionen i artikel 4.1 b i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU26 som förvaltar och/eller 

marknadsför AIF-fonder i unionen; eller 

förvaltningsbolag för fondföretag enligt 

definitionen i artikel 2.1 b i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/65/EG27; eller ett internt förvaltat 

fondföretag, som är ett investmentbolag 

som auktoriserats i enlighet med direktiv 

2009/65/EG och som inte har utsett ett 

förvaltningsbolag auktoriserat enligt det 

direktivet för sin förvaltning; eller 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 

i förordning (EU) nr 575/2013. 

serviceföretag: 

__________________ __________________ 

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 

verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 

23.9.2003, s. 10). 

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 

verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 

23.9.2003, s. 10). 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder 

samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 

och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 

nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT 

L 174, 1.7.2011, s. 1). 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder 

samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 

och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 

nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT 

L 174, 1.7.2011, s. 1). 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 

samordning av lagar och andra 

författningar som avser företag för 

kollektiva investeringar i överlåtbara 

värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 

samordning av lagar och andra 

författningar som avser företag för 

kollektiva investeringar i överlåtbara 

värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

Or. en 
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Ändringsförslag  205 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 12 – led i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (i) en multilateral utvecklingsbank 

enligt definitionen i artikel 117.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013 (1a), en 

internationell organisation eller en 

säljfrämjande enhet. 

 --------- 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 

och värdepappersföretag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) värdepapperisering i 

balansräkningen: en 

värdepapperiseringstransaktion som 

struktureras av ett institut för att överföra 

risken för exponeringar som genererats 

av institutet självt eller något av dess 

dotterbolag i finansieringsverksamheten 

från balansräkningen där 

risköverföringen uppnås genom 

kreditderivat eller garantier och de 

exponeringar som värdepapperiseras 

förblir exponeringar för det institut som 

är originator. 

Or. en 
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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. 

 

Ändringsförslag  207 

Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) förvaltningsbolag: bolag vars 

regelmässiga verksamhet består i att 

förvalta specialföretaget för 

värdepapperisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) värdepapperiseringsposition: 

kreditriskexponering mot en 

värdepapperisering. 

Or. en 
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Ändringsförslag  209 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) värdepapperiseringsposition: 

kreditexponering mot en 

värdepapperisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  210 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 18b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) värdepapperiseringar som 

emitteras till allmänheten: 

kreditexponering mot en 

värdepapperisering där: 

 (a) en del av eller alla investerarnas 

värdepapperiseringspositioner som 

uppstår utgörs av finansiella instrument i 

enlighet med direktiv 2014/65EU, och 

 (b) dessa finansiella instrument utfärdas 

eller har utfärdats under omständigheter 

som kräver antingen: 

 (i) offentliggörande av ett prospekt i 

enlighet med artikel 3 i direktiv 

2003/71/EG, eller 

 (ii) offentliggörande av ett 

emissionsdokument i enlighet med 

nationell lagstiftning eller reglerna som 

råder på handelsplatsen där sådana 

instrument är upptagna till handel. 
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Or. en 

Motivering 

Vissa värdepapperiseringar är offentliga transaktioner, andra privata. Förordningen måste 

innehålla en adekvat definition för att de två ska kunna åtskiljas. 

 

Ändringsförslag  211 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Omfattningen av 

värdepapperiseringsmarknaden 

 1. Investerare i värdepapperisering 

ska vara institutionella investerare. 

 2. Vid en värdepapperisering ska 

originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren vara en 

reglerad enhet i enlighet med artikel 2.4 i 

direktiv 2002/87/EG ändrat genom1a 

artikel 4.5 i direktiv 2014/17/EU1b eller en 

multilateral utvecklingsbank i den mening 

som avses i artikel 117.2 i förordning 

(EU) nr 75/20131b. 

 __________________ 

 1a. Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/87/EG av den 16 december 

2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, 

försäkringsföretag och 

värdepappersföretag i ett finansiellt 

konglomerat och om ändring av rådets 

direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 

92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 

93/22/EEG samt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG 

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

 1b. Direktivet om hypotekslån 2014/17/EU 

om konsumentkreditavtal som avser 

bostadsfastighet av den 4 februari 2014 
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som reglerar kreditförmedlare. 

 1c. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 

och värdepappersföretag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Godkända parter för värdepapperisering 

 1. Investerare i värdepapperisering 

ska vara institutionella investerare. 

 2. Vid värdepapperisering ska 

originatorn eller den ursprungliga 

utlånaren vara en reglerad enhet enligt 

definitionen i artikel 2.4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/87/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  213 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2b 

 Förbud mot återvärdepapperisering 

 De underliggande exponeringarna vid 
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värdepapperisering ska inte omfatta 

värdepapperiseringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en värdepapperisering 

ska de först kontrollera följande: 

1. Innan institutionella investerare, 

andra än originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprungliga 

långivaren, exponerar sig för kreditrisken 

i samband med värdepapperiseringen ska 

de först kontrollera följande: 

Or. en 

Motivering 

Det bör inte vara nödvändigt för originatorn, det medverkande institutet eller den 

ursprungliga långivaren att själv uppfylla kraven på tillbörlig aktsamhet och detta bör 

förtydligas. Det måste vara tydligt att skyldigheterna, i enlighet med de nuvarande kraven på 

tillbörlig aktsamhet, bör gälla där enheten ifråga övertar kreditriskexponering/risker som 

uppstår från stora förluster. 

 

Ändringsförslag  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en värdepapperisering 

ska de först kontrollera följande: 

1. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en 

värdepapperiseringsposition ska de först 

kontrollera följande: 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I det fall originatorn eller den 

ursprungliga långivaren inte är ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 

i förordning (EU) nr 575/2013, att 

originatorn eller ursprungliga långivaren 

beviljar alla sina krediter på grundval av 

sunda och väldefinierade kriterier och har 

ett tydligt fastställt förfarande för att 

godkänna, ändra, förnya och finansiera 

dessa krediter samt effektiva system för att 

tillämpa dessa kriterier och processer. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  217 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I det fall originatorn eller den 

ursprungliga långivaren inte är ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013, att 

originatorn eller ursprungliga långivaren 

beviljar alla sina krediter på grundval av 

sunda och väldefinierade kriterier och har 

ett tydligt fastställt förfarande för att 

godkänna, ändra, förnya och finansiera 

dessa krediter samt effektiva system för att 

(a) I det fall originatorn eller den 

ursprungliga långivaren inte är ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i 

förordning (EU) nr 575/2013, att 

originatorn eller ursprungliga långivaren 

beviljar relevanta krediter på grundval av 

sunda och väldefinierade kriterier och har 

ett tydligt fastställt förfarande för att 

godkänna, ändra, förnya och finansiera 

dessa krediter samt effektiva system för att 



 

PE587.495v01-00 86/149 AM\1101631SV.doc 

SV 

tillämpa dessa kriterier och processer. tillämpa dessa kriterier och processer. 

Or. en 

Motivering 

En investerare bör inte vara skyldig att iaktta tillbörlig aktsamhet i förhållande till 

originatorn/den ursprungliga långivaren och samtliga krediter. Det skulle vara opraktiskt och 

i värsta fall omöjligt för investerare att iaktta aktsamhet i förhållande till krediter hos stora 

icke-banker/värdepappersföretag som regleras av kapitalkraven/ursprungliga långivare. 

 

Ändringsförslag  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

bibehåller ett väsentligt ekonomiskt 

intresse netto i enlighet med artikel 4 i 

denna förordning och har meddelat detta 

till den institutionella investeraren i 

enlighet med artikel 5. 

(b) Att originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

alltjämt bibehåller ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto i enlighet med 

artikel 4 i denna förordning och har 

meddelat detta till den institutionella 

investeraren i enlighet med artikel 5. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  219 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

bibehåller ett väsentligt ekonomiskt 

intresse netto i enlighet med artikel 4 i 

denna förordning och har meddelat detta 

till den institutionella investeraren i 

(b) Att originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglige långivaren 

bibehåller ett väsentligt ekonomiskt 

intresse i enlighet med artikel 4 i denna 

förordning och har meddelat detta till den 

institutionella investeraren i enlighet med: 
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enlighet med artikel 5. 

 (i) artikel 4 i samband med en 

värdepapperisering som utfärdas på eller 

efter det datum då denna förordning eller 

en värdepapperisering som omfattas av 

denna förordning i enlighet med artikel 

28.4a träder i kraft eller 

 (ii) alla tillämpliga krav i enlighet med 

artikel 28.4b i samband med en 

värdepapperisering som utfärdas före det 

datum då denna förordning träder i kraft. 

Or. en 

Motivering 

Enligt den nuvarande lydelsen påverkar denna skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet den 

avsedda tillämpningen av de omarbetade kraven på bibehållande av risk i framtiden så som 

beskrivs i artikel 28 (övergångsbestämmelser). Detta kommer att leda till betydande problem 

om investerare måste bedöma uppfyllandet av bibehållandekraven för alla transaktioner 

(däribland äldre arrangemang) enligt den omarbetade standarden. 

 

Ändringsförslag  220 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ger tillgång till den 

information som krävs enligt artikel 5 i 

denna förordning så ofta och på det sätt 

som anges i den artikeln. 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering har gett eller har 

samtyckt till att ge tillgång till tillräcklig 

information för att bedömningarna som 

avses i artikel 3.2 och artikel 3.3 i denna 

förordning ska kunna genomföras. 

Or. en 

Motivering 

En skyldighet enligt ovan utgör inte en del av de nuvarande kraven på tillbörlig aktsamhet 

som investerare måste uppfylla och det framgår inte varför kraven på utelämnande av 
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information måste stärkas. 

 

Ändringsförslag  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ger tillgång till den 

information som krävs enligt artikel 5 i 

denna förordning så ofta och på det sätt 

som anges i den artikeln. 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ger tillgång till den 

information som krävs enligt artikel 5 i 

denna förordning i enlighet med 

tredjepartsorganet för certifiering och så 

ofta och på det sätt som anges i den 

artikeln. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ger tillgång till den 

information som krävs enligt artikel 5 i 

denna förordning så ofta och på det sätt 

som anges i den artikeln. 

(c) Att originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering, där det är tillämpligt, 

ger tillgång till den information som krävs 

enligt artikel 5 i denna förordning så ofta 

och på det sätt som anges i den artikeln. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en värdepapperisering 

ska de även göra en bedömning av om 

kraven på tillbörlig aktsamhet är uppfyllda, 

varvid denna bedömning ska stå i 

proportion till risken och omfatta 

åtminstone följande aspekter: 

2. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för kreditrisken i en 

värdepapperisering ska de även göra en 

bedömning av om kraven på tillbörlig 

aktsamhet är uppfyllda, varvid denna 

bedömning ska stå i proportion till risken 

och omfatta åtminstone följande aspekter: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en värdepapperisering 

ska de även göra en bedömning av om 

kraven på tillbörlig aktsamhet är uppfyllda, 

varvid denna bedömning ska stå i 

proportion till risken och omfatta 

åtminstone följande aspekter: 

2. Innan institutionella investerare 

exponerar sig för en 

värdepapperiseringsposition ska de även 

göra en bedömning av om kraven på 

tillbörlig aktsamhet är uppfyllda, varvid 

denna bedömning ska stå i proportion till 

risken och omfatta åtminstone följande 

aspekter: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Med undantag från punkterna (a) 

och (b) ska institutionella investerare i de 

relevanta certifikaten, när det gäller ett 
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ABCP-program som stöds fullt ut, beakta 

ABCP-programmets egenskaper och det 

medverkande institutets likviditetsstöd. 

Or. en 

Motivering 

För investerare som investerat i ABCP som utfärdats genom ett conduit-bolag med 

transaktioner som fullständigt stöds av en likviditetsfacilitet som tillhandahålls av det 

medverkande institutet med andra egenskaper än de som nämns i (b) (utlösande händelser, 

kreditförstärkningar, definitionen av fallissemang) som kan ha en väsentlig inverkan på 

värdepapperiseringspositionens resultat. 

 

Ändringsförslag  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Vad gäller värdepapperiseringar 

som betecknas som STS, att 

värdepapperisering uppfyller de STS-krav 

som fastställs i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–14. Institutionella investerare 

får vederbörligen förlita sig på STS-

anmälan enligt artikel 14.1 och den 

information som originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering tillhandahållit om 

uppfyllandet av STS-kraven. 

(c) Vad gäller värdepapperiseringar 

som betecknas som STS, att 

värdepapperisering uppfyller de STS-krav 

som fastställs i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–14. Institutionella investerare 

får vederbörligen förlita sig på 

tredjepartsorgan för certifiering och på 

STS-anmälan enligt artikel 14.1 och den 

information som originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering tillhandahållit om 

uppfyllandet av STS-kraven. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  227 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Institutionella investerare som är 

exponerade mot en värdepapperisering ska 

åtminstone göra följande: 

3. Institutionella investerare som är 

exponerade mot kreditrisken i en 

värdepapperisering ska åtminstone göra 

följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Institutionella investerare som är 

exponerade mot en värdepapperisering ska 

åtminstone göra följande: 

3. Institutionella investerare som är 

exponerade mot en 

värdepapperiseringsposition ska 

åtminstone göra följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Fastställa skriftliga förfaranden som 

står i proportion till riskprofilen för 

värdepapperiseringspositionen och är 

lämpliga för deras handelslager eller 

utanför deras handelslager, beroende på 

vad som är relevant, i syfte att fortlöpande 

kunna övervaka efterlevnaden av 

punkterna 1 och 2 och 

värdepapperiseringspositionens och de 

(a) Fastställa skriftliga förfaranden som 

står i proportion till riskprofilen för 

värdepapperiseringspositionen och är 

lämpliga för deras handelslager eller 

utanför deras handelslager, beroende på 

vad som är relevant, i syfte att fortlöpande 

kunna övervaka efterlevnaden av 

punkterna 1 och 2 och 

värdepapperiseringspositionens och de 
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underliggande exponeringarnas resultat. 

Om så är lämpligt ska dessa skriftliga 

förfaranden omfatta övervakning av 

exponeringsslag, procentandelen lån som 

är obetalda 30, 60 respektive 90 dagar efter 

förfallodagen, fallissemangsfrekvens, 

frekvensen förskottsbetalade lån, lån som 

sagts upp, återvinningsgrad, återköp, 

låneändringar, betalningsuppskov, typ av 

säkerheter och besittning, 

frekvensfördelningen av kreditpoäng eller 

andra mått för kreditvärdighet inom 

underliggande exponeringar, sektoriell och 

geografisk spridning och 

frekvensfördelning av belåningsgrader med 

intervallbredder som underlättar lämpliga 

känslighetsanalyser. I det fall den 

underliggande exponeringen också är en 

värdepapperisering ska de institutionella 

investerarna även övervaka den 

värdepapperiseringens underliggande 

exponeringar. 

underliggande exponeringarnas resultat. 

Om så är lämpligt ska dessa skriftliga 

förfaranden omfatta övervakning av 

exponeringsslag, procentandelen lån som 

är obetalda 30, 60 respektive 90 dagar efter 

förfallodagen, fallissemangsfrekvens, 

frekvensen förskottsbetalade lån, lån som 

sagts upp, återvinningsgrad, återköp, 

låneändringar, betalningsuppskov, typ av 

säkerheter och besittning, 

frekvensfördelningen av kreditpoäng eller 

andra mått för kreditvärdighet inom 

underliggande exponeringar, sektoriell och 

geografisk spridning och 

frekvensfördelning av belåningsgrader med 

intervallbredder som underlättar lämpliga 

känslighetsanalyser. 

Or. en 

Motivering 

kopplad till förbud mot återvärdepapperisering 

 

Ändringsförslag  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Regelbundet utföra stresstester på 

kassaflödena och värdena på säkerheterna 

för de underliggande exponeringarna som 

står i proportion till 

värdepapperiseringspositionens art, storlek 

och komplexitet. 

(b) Regelbundet utföra stresstester på 

kassaflödena och värdena på säkerheterna 

för de underliggande exponeringarna som 

står i proportion till 

värdepapperiseringspositionens art, storlek 

och komplexitet. Detta krav ska dock inte 

gälla när investerare exponeras för STS-

värdepapperiseringar. 



 

AM\1101631SV.doc 93/149 PE587.495v01-00 

 SV 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Regelbundet utföra stresstester på 

kassaflödena och värdena på säkerheterna 

för de underliggande exponeringarna som 

står i proportion till 

värdepapperiseringspositionens art, storlek 

och komplexitet. 

(b) När de exponeras för 

värdepapperisering som inte har 

utformats som STS, regelbundet utföra 

stresstester på kassaflödena och värdena på 

säkerheterna för de underliggande 

exponeringarna som står i proportion till 

värdepapperiseringspositionens art, storlek 

och komplexitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Vid en ABCP-transaktion som 

stöds fullt ut, regelbundet utföra 

stresstester av kreditvärdigheten hos 

tillhandahållaren av likviditetsfaciliteter 

snarare än av de värdepapperiserade 

exponeringarna. 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  233 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Utan att det påverkar punkterna 1 

till 3 i denna artikel, om en institutionell 

investerare har gett värdepappersföretag 

eller reglerade kapitalförvaltare 

befogenhet att fatta beslut om förvaltning 

av investeringar som kan innebära att den 

institutionella investeraren exponeras för 

en värdepapperisering, får den 

institutionella investeraren instruera 

dessa värdepappersföretag eller reglerade 

kapitalförvaltare att fullgöra dess 

åtaganden enligt denna artikel i fråga om 

alla exponeringar för värdepapperisering 

som följer av sådana beslut. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att, i de 

fall en institutionell investerare har fått 

instruktioner enligt denna punkt att 

uppfylla en annan institutionell 

investerares åtaganden och underlåter att 

göra detta, sanktioner enligt artiklarna 17 

och 18 ska åläggas den förvaltande 

institutionella investeraren och inte den 

institutionella investerare som exponeras 

för värdepapperiseringen. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom många institutionella investerare anförtror förvaltningen av sina tillgångar till en 

kapitalförvaltare, antingen genom en segregerad mandat eller genom ett fondinstrument, bör 
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kapitalförvaltaren i fråga göra en bedömning av alla värdepapperiseringar som köpts på 

uppdrag av den institutionella investeraren. 

 

Ändringsförslag  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om en institutionell investerare 

har gett en annan institutionell 

investerare befogenhet att fatta beslut om 

förvaltning av investeringar som kan 

innebära att den förstnämnda 

institutionella investeraren exponeras för 

en värdepapperiseringsposition, får denna 

institutionella investerare instruera den 

förvaltande parten att fullgöra dess 

åtaganden enligt denna artikel i fråga om 

alla exponeringar för värdepapperisering 

som följer av dessa beslut. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att, i de 

fall en institutionell investerare har fått 

instruktioner enligt denna punkt att 

uppfylla en annan institutionell 

investerares åtaganden och underlåter att 

göra detta, sanktioner enligt artiklarna 17 

och 18 i denna förordning kan åläggas 

den förvaltande institutionella 

investeraren och inte den institutionella 

investerare som exponeras för 

värdepapperiseringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 25 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  236 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 25 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 
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ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 20 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 
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upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 20 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  239 

Paul Tang 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 20 % eller den procentandel 

som fastställs i tekniska standarder för 

tillsyn i enlighet med punkt 6 i denna 

artikel. När originatorn, det medverkande 

institutet och den ursprungliga långivaren 

inte sinsemellan kommit överens om vem 

av dem som ska bibehålla det väsentliga 

ekonomiska intresset netto ska originatorn 

vara den som bibehåller det väsentliga 

ekonomiska intresset netto. 

Behållandekraven får inte tillämpas mer än 

en gång per given värdepapperisering. Det 

ekonomiska intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  240 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

Om de är etablerade i unionen och direkt 

inblandade i värdepapperiseringen ska 
originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering fortlöpande bibehålla 
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understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

ett väsentligt ekonomiskt intresse netto i 

värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. När ett i tredjeland 

etablerat företag som är originator, 

medverkande institut eller ursprunglig 

långivare förbinder sig att fortlöpande 

behålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen på inte 

mindre än 5 % i enlighet med denna 

artikel, ska det inte vara nödvändigt för 

ett EU-etablerat företag att i enlighet med 

första stycket uppfylla detta krav. 

Or. en 

Motivering 

Behållandekraven i artikel 4 ska tillämpas på relevanta företag som endast är inblandade i 

värdepapperiseringen. Detta är nödvändigt för tydlighetens skull, med tanke på att både 

definitionen av originatorn och konceptet med den ursprungliga långivaren är tillräckligt 

breda för att fånga upp företag som är involverade i skapandet av tillgångar, men som inte 

behöver vara inblandade i (och faktiskt inte ha någon kunskap om) finansieringen av 

tillgångar genom värdepapperisering. 

 

Ändringsförslag  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av 

det teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller [...] den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 % och vilket ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av 

det teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

Motivering 

Rådets formulering av denna bestämmelse är tydligare 

 

Ändringsförslag  242 

Brian Hayes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 

Originatorn, det medverkande institutet 

eller den ursprungliga långivaren till en 

värdepapperisering ska fortlöpande 
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bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen, vilket inte får 

understiga 5 %. När originatorn, det 

medverkande institutet och den 

ursprungliga långivaren inte sinsemellan 

kommit överens om vem av dem som ska 

bibehålla det väsentliga ekonomiska 

intresset netto ska originatorn vara den som 

bibehåller det väsentliga ekonomiska 

intresset netto. Behållandekraven får inte 

tillämpas mer än en gång per given 

värdepapperisering. Det ekonomiska 

intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

bibehålla ett väsentligt ekonomiskt intresse 

netto i värdepapperiseringen på minst 5 %. 

När originatorn, det medverkande institutet 

och den ursprungliga långivaren inte 

sinsemellan kommit överens om vem av 

dem som ska bibehålla det väsentliga 

ekonomiska intresset netto ska originatorn 

vara den som bibehåller det väsentliga 

ekonomiska intresset netto. 

Behållandekraven får inte tillämpas mer än 

en gång per given värdepapperisering. Det 

ekonomiska intresset netto ska mätas vid 

ursprungstidpunkten och bestämmas av det 

teoretiska värdet för poster utanför 

balansräkningen. Det väsentliga 

ekonomiska intresset netto får inte delas 

upp på olika typer av bibehållare och inte 

omfattas av någon kreditriskreducering 

eller risksäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Genom undantag från det 

föregående stycket kan procentsatsen för 

bibehållande av risk sänkas till 10 % när 

originatorn till de underliggande 

exponeringarna har behållit alla dessa 

exponeringar i sin balansräkning för mer 

än hälften av deras ursprungliga löptid. 

 När minimibehållande på originatorns 

balansräkning (MRBS) av sådana 

exponeringar är mindre än hälften av den 

ursprungliga löptiden, ska 

riskbehållandekravet vara proportionellt 

på följande sätt: 

 riskbehållandekravet = 25 % - 2 * MRBS 

* 15 % 
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Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringen är att a) öka de intressen som står på spel och b) uppmuntra 

värdepapperisering av lån som redan har klarat tidens prövning på originatorns 

balansräkning. 

 

Ändringsförslag  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 5 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 25 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 5 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 20 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

Or. it 

 

Ändringsförslag  246 

Jakob von Weizsäcker 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 5 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 20 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst 5 % i 

den mening som avses i punkt 1: 

2. Endast något av följande ska anses 

innebära bibehållande av ett väsentligt 

ekonomiskt intresse netto på minst den 

procentsats som bestäms i enlighet med 
punkt 1: 

Or. en 

Motivering 

ˮ5 %ˮ bör bytas ut mot ˮden procentsats som bestäms i enlighet med punkt 1ˮ i alla 

relevanta fall. 

 

Ändringsförslag  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

(a) Bibehållande av minst 25 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 
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eller överförts till investerarna. eller överförts till investerarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

eller överförts till investerarna. 

(a) Bibehållande av minst 20 % av det 

nominella värdet av varje exponering som 

sålts eller överförts till investerarna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

eller överförts till investerarna. 

(a) Bibehållande av minst 20 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

eller överförts till investerarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  251 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

(a) Bibehållande av minst den 

procentsats som bestäms i enlighet med 
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eller överförts till investerarna. punkt 1 av det nominella värdet av varje 

tranch som sålts eller överförts till 

investerarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

eller överförts till investerarna. 

(a) Bibehållande av minst 5 % av det 

nominella värdet av varje tranch som sålts 

eller överförts till investerarna, eftersom 

det har varit effektivt sedan det först 

introducerades i CRR II. 

Or. en 

Motivering 

Ett bibehållande av risk på 5 % är en väl etablerad praxis i EU och en ökning skulle vara 

kontraproduktivt för avsikten att återuppliva värdepapperiseringsmarknaden. 

 

Ändringsförslag  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst 5 % av det nominella 

värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst 20 % av det nominella 

värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

Or. it 
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Ändringsförslag  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst 5 % av det nominella 

värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst 20 % av det nominella 

värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst 5 % av det nominella 

värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

(b) Vid värdepapperisering av rullande 

värdepapperiseringar eller 

värdepapperisering av rullande 

exponeringar, bibehållande av originatorns 

intresse på minst den procentsats som 

bestäms i enlighet med punkt 1 av det 

nominella värdet för var och en av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 5 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 25 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 5 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 20 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  258 

Jakob von Weizsäcker 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 5 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 20 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  259 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst 5 % av 

det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

(c) Bibehållande av slumpvis utvalda 

exponeringar som motsvarar minst den 

procentsats som bestäms i enlighet med 

punkt 1 av det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna, där 

dessa icke värdepapperiserade 

exponeringar annars skulle ha 

värdepapperiserats i den aktuella 

transaktionen, förutsatt att antalet 

potentiella värdepapperiserade 

exponeringar inte understiger 100 vid 

ursprungstidpunkten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Bibehållande av den tranch som är 

i första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 5 % av det nominella 

värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna, och vid behov andra 

trancher med samma eller högre 

riskprofil än de som överförts eller sålts 

till investerare, vilka inte har kortare 

löptid än de som överförts eller sålts till 

investerare, så att bibehållandet totalt 

motsvarar minst 5 % av det nominella 

värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 5 % av det nominella värdet 

av de värdepapperiserade exponeringarna, 

och vid behov andra trancher med samma 

eller högre riskprofil än de som överförts 

eller sålts till investerare, vilka inte har 

kortare löptid än de som överförts eller 

sålts till investerare, så att bibehållandet 

totalt motsvarar minst 5 % av det 

nominella värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna. 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 25 % av det nominella 

värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna, och vid behov andra 

trancher med samma eller högre riskprofil 

än de som överförts eller sålts till 

investerare, vilka inte har kortare löptid än 

de som överförts eller sålts till investerare, 

så att bibehållandet totalt motsvarar minst 

25 % av det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 5 % av det nominella värdet 

av de värdepapperiserade exponeringarna, 

och vid behov andra trancher med samma 

eller högre riskprofil än de som överförts 

eller sålts till investerare, vilka inte har 

kortare löptid än de som överförts eller 

sålts till investerare, så att bibehållandet 

totalt motsvarar minst 5 % av det 

nominella värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna. 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 20 % av det nominella 

värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna, och vid behov andra 

trancher med samma eller högre riskprofil 

än de som överförts eller sålts till 

investerare, vilka inte har kortare löptid än 

de som överförts eller sålts till investerare, 

så att bibehållandet totalt motsvarar minst 

5 % av det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  263 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar 5 % av det nominella värdet 

av de värdepapperiserade exponeringarna, 

och vid behov andra trancher med samma 

eller högre riskprofil än de som överförts 

eller sålts till investerare, vilka inte har 

kortare löptid än de som överförts eller 

sålts till investerare, så att bibehållandet 

totalt motsvarar minst 5 % av det 

nominella värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna. 

(d) Bibehållande av den tranch som är i 

första-förlustläge, där detta bibehållande 

inte motsvarar den procentsats som 

bestäms i enlighet med punkt 1 av det 

nominella värdet av de värdepapperiserade 

exponeringarna, och vid behov andra 

trancher med samma eller högre riskprofil 

än de som överförts eller sålts till 

investerare, vilka inte har kortare löptid än 

de som överförts eller sålts till investerare, 

så att bibehållandet totalt motsvarar minst 

5 % av det nominella värdet av de 

värdepapperiserade exponeringarna. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  264 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 5 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Strykningen i linje med förbudet mot återvärdepapperisering 

 

Ändringsförslag  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 5 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 25 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 5 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 20 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 5 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

(e) Bibehållande av den exponering 

som är i första-förlustläge och som 

motsvarar minst 20 % av varje 

värdepapperiserad exponering i 

värdepapperiseringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Institut som har tilldelats 

riskvikten 50 % eller mindre enligt del tre 

avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) 

nr 575/2013. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Institut som har tilldelats 

riskvikten 50 % eller mindre enligt del tre 

avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) 

nr 575/2013. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

transaktioner som grundar sig på ett klart, 

transparent och allmänt tillgängligt index, 

där de underliggande referensenheterna 

är identiska med de enheter som ingår i 

ett index av enheter med stor omsättning 

eller är andra överlåtbara värdepapper än 

värdepapperiseringspositioner. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

transaktioner som grundar sig på ett klart, 

transparent och allmänt tillgängligt index, 

utgår 
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där de underliggande referensenheterna 

är identiska med de enheter som ingår i 

ett index av enheter med stor omsättning 

eller är andra överlåtbara värdepapper än 

värdepapperiseringspositioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Europeiska bankmyndigheten 

(EBA) ska i nära samarbete med 

Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) och 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

utarbeta förslag till tekniska standarder för 

tillsyn för att mer i detalj specificera kravet 

på bibehållande av risk, särskilt med 

avseende på följande: 

6. Europeiska centralbanken (ECB) 

ska säkerställa och kontrollera att 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) i nära 

samarbete med Europeiska värdepappers- 

och marknadsmyndigheten (Esma) och 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

utarbetar förslag till tekniska standarder 

för tillsyn för att mer i detalj specificera 

kravet på bibehållande av risk, särskilt med 

avseende på följande: 

Or. it 

 

Ändringsförslag  273 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Europeiska bankmyndigheten 

(EBA) ska i nära samarbete med 

Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) och 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

utarbeta förslag till tekniska standarder för 

6. Europeiska bankmyndigheten 

(EBA) ska i samarbete med Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(Esma) och Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

utarbeta förslag till tekniska standarder för 

tillsyn för att ändra nivån av bibehållande 
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tillsyn för att mer i detalj specificera kravet 

på bibehållande av risk, särskilt med 

avseende på följande: 

av risk då Europeiska systemrisknämnden 

(ESRB) föreslår att avvika från den nivå 

på 20 % som fastställs i denna artikel och 
för att mer i detalj specificera kravet på 

bibehållande av risk, särskilt med avseende 

på följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  274 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Mätningen av den bibehållandenivå 

som anges i punkt 1. 

(b) Mätningen av den bibehållandenivå 

och MRBS som anges i punkt 1. 

Or. en 

Motivering 

se Grönas ändring av artikel 4.1 

 

Ändringsförslag  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 – led e – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ges befogenhet att anta de 

tekniska standarder för tillsyn som avses i 

första stycket i enlighet med artiklarna 

10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 4a 

 1. En oberoende och auktoriserad 

förvaltare ska förvalta specialföretag för 

värdepapperisering i investerarnas 

intresse. 

 2. En ansökan om tillstånd som 

förvaltare i ett specialföretag för 

värdepapperisering ska inlämnas till den 

behöriga myndigheten som ska 

kontrollera: 

 (a) förvaltarens oberoende gentemot 

det medverkande institutet och 

originatorn eller organisationens 

effektivitet för att begränsa 

intressekonflikt och 

 (b) förvaltarens kompetens att 

fullgöra de åtaganden som anges i punkt 

3. 

 3. Den förvaltare som avses i punkt 1 

ska ansvara för följande: 

 (a) Kontrollen av tillgångarnas 

lämplighet och kvalitet under hela 

värdepapperiseringens livstid. 

 (b) Verifieringen av ett urval av de 

underliggande exponeringarna enligt 

kraven i artikel 10.2. 

 (c) Fortlöpande verifiering av 

kassaflöden från tillgångarna och 

investeringsbetalningarna inom ramen 

för vattenfallsprincipen. 

 (d) Undvikande av intressekonflikter 

eller hanteringen av och rapporteringen 

om dessa konflikter i investerarnas 

intresse. 

 (e) Hanteringen av risker, inklusive 

operativa risker, och 
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 (f) Där värdepapperiseringen är STS, 

säkerställandet av att 

värdepapperiseringen uppfyller alla krav i 

punkt 1 eller 2 i detta kapitel. 

 4. Esma ska utarbeta ett förslag till 

tekniska standarder för tillsyn som 

närmare specificerar rollen av förvaltaren 

på ett specialföretag för 

värdepapperisering. Esma ska överlämna 

dessa förslag till tekniska standarder för 

tillsyn till kommissionen senast sex 

månader efter ikraftträdandet av denna 

förordning. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  277 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – avdelningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Transparenskrav för originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering 

Transparenskrav för originatorer, 

medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperisering och investerare 

Or. en 

 

Ändringsförslag  278 

Neena Gill 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, lämna åtminstone följande 

information till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

1. Ett register kommer att skapas för 

att fånga upp och främja flödet av 

information om STS-värdepapperisering i 

realtid, minska informationsasymmetrier 

mellan risksäljare och riskköpare, 

förbättra den sammanlagda öppenheten 

på marknaden och stödja framväxten av 

marknadsdisciplin. Detta register ska 

benämnas Europeiska 

värdepapperiseringsregistret (ESDR). 

ESDR kommer att uppfylla ovanstående 

roll som en fristående, neutral, ideell 

enhet. ESDR ska inrättas av 

kommissionen samtidigt som datumet då 

denna förordning börjar tillämpas ska 

fastställas, efter samråd med företrädare 

för STS-originator-, STS-investerar- och 

STS-tillsynsgrupper (ESDR:s 

ˮHuvudmänˮ). ESDR:s juridiska struktur 

och styrning ska följa en struktur som 

liknar den som används för det globala 

systemet med identifieringskod för 

juridiska personer. ESDR:s publikationer 

ska därefter fasas in så snabbt som 

möjligt. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, överföra all den information som 

krävs enligt lag till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning med hjälp av 

informationskanaler som ska upprättas av 

ESDR. Denna skyldighet kommer att 

fortsätta tills alla investerare har 

gottgjorts och kommer att omfatta: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  279 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, lämna åtminstone följande 

information till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, säkerställa att 

 (a) vid en offentlig 

värdepapperisering, åtminstone den 

information som anges i punkt 1a görs 

tillgänglig för allmänheten, 

 (b) vid en privat värdepapperisering, 

åtminstone den information som anges i 

punkt 1b görs tillgänglig för investerare 

och, på begäran, till de nationella 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Privat värdepapperisering behöver inte samma nivå av detaljerade krav vad gäller 

tillhandahållande av information till investerare som offentlig värdepapperisering. Det ligger 

i en privat transaktions natur att emittenter och investerare bör komma överens om 

tillhandahållande av information sinsemellan. En detaljerad bestämmelse kommer att skapa 

ett negativt incitament för marknadsaktörerna att ingå privata transaktioner. 

 

Ändringsförslag  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 



 

AM\1101631SV.doc 121/149 PE587.495v01-00 

 SV 

punkt 2, lämna åtminstone följande 

information till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

punkt 2, lämna åtminstone följande 

information till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

 När det gäller ABCP, ska den information 

som beskrivs i punkterna a, c ii och e i 

göras tillgänglig i samlad form till 

innehavare av 

värdepapperiseringspositioner. 

 När det gäller ABCP-program med fullt 

stöd, i den mening som avses i artikel 

2.21, ska ingen 

transaktionsdokumentation lämnas ut till 

investerare. 

Or. en 

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. 

 

Ändringsförslag  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, lämna åtminstone följande 

information till innehavarna av 

1. Originatorn och det medverkande 

institutet ska, i enlighet med punkt 2, 

lämna åtminstone följande information till 

innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 
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värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15 i denna förordning: 

Or. en 

Motivering 

Specialföretaget för värdepapperiserings skyldigheter är i allmänhet begränsade till 

överföring av det kassaflöde som genereras av tillgångarna till innehavare av aktier och 

skuldförbindelser. Det har ingen inflytande på strukturen eller förvaltningen av själva 

värdepapperiseringen, eller något inflytande på eller oberoende kunskap om de 

underliggande tillgångarnas prestanda. 

 

Ändringsförslag  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Kvartalsvis information om de 

underliggande exponeringarna till en 

värdepapperisering eller, när det gäller 

ABCP, månadsvis information om de 

underliggande fordringarna eller 

kreditfordringarna. 

(a) Kvartalsvis information om de 

underliggande exponeringarna till en 

värdepapperisering. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Kvartalsvis information om de 

underliggande exponeringarna till en 

värdepapperisering eller, när det gäller 

ABCP, månadsvis information om de 

underliggande fordringarna eller 

(a) Kvartalsvis information om de 

underliggande exponeringarna till en 

värdepapperisering eller, när det gäller 

ABCP, månadsvis sammanfattande 

information om de underliggande 
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kreditfordringarna. fordringarna eller kreditfordringarna. 

 Sammanfattande information om de 

underliggande fordringarna eller 

kreditfordringarna ska vara allmän 

information på programnivå om vilka 

typer av exponeringar som överförts till 

specialföretaget för ABCP och annan 

information om alla kategorier av 

exponeringar. Det ska inte vara 

information om enskilda exponeringar. 

 Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering kan tillhandahålla 

ytterligare information utöver kraven i 

denna artikel, om de så önskar, även när 

det gäller ABCP. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  284 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, göra den information som 

beskrivs i leden (a) till (h) i punkt 1 

tillgänglig för Esma. Dessutom ska de 

överföra all annan information som 

behövs för att beräkna kirb för alla typer 

av investerare. Överföringen av denna 

information ska göras vid samma tidpunkt 

som till innehavare av en 

papperiseringsposition och till de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 

15. 

 Esma ska publicera den information om 

underliggande lån som beskrivs i punkt 1 

a på ett anonymt sätt på en särskild 

webbsida, så att hänsyn tas till 

skillnaderna mellan privata och offentliga 
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transaktioner, dataskyddsregler och rätten 

till integritet och företagshemligheter. 

Denna särskilda webbsida ska benämnas 

Europeiska värdepapperiseringsregistret. 

Esma ska debitera originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

för kostnaderna för att upprätta och 

upprätthålla Europeiska 

värdepapperiseringsregistret. 

 Esma kan delegera denna skyldighet till 

en tredje part, förutsatt att tredje parten i 

fråga uppfyller gällande skyddsåtgärder 

avseende äganderätten till information, 

tillgång till information och regler för 

offentlig upphandling. 

 Europeiska värdepapperiseringsregistret 

ska regelbundet publicera aggregerad 

information på industrinivå om graden av 

deltagande på marknaden, information 

om risköverföringar mellan finansinstitut, 

inklusive gränsöverskridande 

risköverföringar och all annan utveckling 

som kan anses leda till systemrisker. 

 Europeiska värdepapperiseringsregistret 

ska upprättas senast den ... [ett år efter 

datumet för tillämpning av denna 

förordning] i samarbete med de behöriga 

myndigheter som avses i artikel 15 och 

efter diskussioner med företrädare för 

industrin. 

 Utbyte eller överföring av personuppgifter 

på grundval av tillämpningen av denna 

punkt ska genomföras i enlighet med de 

regler för överföring av personuppgifter 

som avses i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 

(dataskyddsförordningen). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  285 

Neena Gill 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska, i enlighet med 

punkt 2, meddela de uppgifter som anges i 

leden (a) till (h) till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner och de 

behöriga myndigheter som anges i artikel 

15, med hjälp av en 

kommunikationstjänst som tillhandahålls 

av European Securities Data Repository 

(ESDR) för detta ändamål. 

 ESDR ska använda informationsflödet 

genom sitt kommunikationssystem för att 

samla in och regelbundet offentliggöra 

aggrederad information på branschnivå 

om graden av deltagande på marknaden, 

risköverföringar mellan finansiella 

institutioner, inklusive 

gränsöverskridande risköverföringar, och 

all annan information som ESDR:s 

styrande organ kan anse vara relevant för 

att uppnå ESDR:s mål, enligt definitionen 

i artikel. ESDR kommer också att 

tillhandahålla kontrollerad tillgång till 

information om underliggande lån som 

beskrivs i led a i punkt 1. ESDR kommer 

att göra detta med hjälp av förutbestämda 

publiceringsformat och förfaranden för 

att ta hänsyn till skillnader mellan privata 

och offentliga transaktioner, 

dataskyddsregler och legitim oro vad 

gäller sekretess och affärshemligheter. 

ESDR ska debitera originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

för kostnaderna för att upprätta och 

upprätthålla sin icke-vinstdrivande 

verksamhet. ESDR kommer att följa 

tillämpliga garantier när det gäller 

äganderätt till uppgifter, tillgång till 

information och inköpsregler. 

 ESDR:s styrning kommer att efterlikna 

den ledningsstruktur som utvecklats för 
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Globala stiftelsen för identifieringskoder 

för juridiska personer (GLEIF). 

 ESDR ska upprättas vid samma datum 

som denna förordning börjar tillämpas, i 

samarbete med de behöriga myndigheter 

som avses i artikel 15.  

 Utbyte eller överföring av personuppgifter 

på grundval av tillämpningen av denna 

punkt ska genomföras i enlighet med de 

regler för överföring av personuppgifter 

som avses i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 

(dataskyddsförordningen)1a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  286 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b – led via (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (via) Information om 

kreditpoängprocessen som följts för de 

underliggande tillgångarna i 

värdepapperiseringen, om huruvida 

originatorn, i fall det är ett kreditinstitut, 

använder standardiserade, IRB- eller 

AIRB-metoder för beräkning av 

kreditkapitalkrav och den historiska 

utvecklingen av nödlidande lån som 

garanterats av originatorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  287 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c – led ii 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) Närmare uppgifter om 

exponeringens egenskaper, kassaflöden, 

kreditförstärkning och funktioner för 

likviditetsstöd. 

(ii) Närmare uppgifter om 

exponeringens egenskaper, kassaflöden, 

prioritetsordningen vid förluster, 
kreditförstärkning och funktioner för 

likviditetsstöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led e – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Kvartalsvis rapportering till 

investerare eller, när det gäller ABCP, 

månatlig rapportering till investerare, som 

innehåller följande: 

(e) Kvartalsvis rapportering till 

investerare som innehåller följande: 

Or. it 

 

Ändringsförslag  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led e – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) Alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för de underliggande exponeringarna. 

(i) Alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för de underliggande exponeringarna. När 

det gäller ABCP kan dessa uppgifter vara 

allmänna uppgifter per tillgångskategori. 

Or. en 
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Ändringsförslag  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led e – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Uppgifter om de kassaflöden som 

genereras av de underliggande 

exponeringarna och värdepapperiseringens 

skulder, med undantag för ABCP, och 

information om utlösande händelser som 

medför en ändring av 

prioriteringsordningar för betalningar eller 

utbyte av en motpart. 

ii) Uppgifter om de kassaflöden som 

genereras av de underliggande 

exponeringarna och värdepapperiseringens 

skulder och information om utlösande 

händelser som medför en ändring av 

prioriteringsordningar för betalningar eller 

utbyte av en motpart. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  291 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led e – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Information om den risk som 

bibehållits i enlighet med artikel 4 och den 

information som krävs enligt punkt 3. 

iii) Information om den risk som 

bibehållits, inklusive om vem som har 

behållit den och hur den har behållits, i 

enlighet med: 

 – Artikel 4, när det gäller en 

värdepapperisering som utfärdats på eller 

efter dagen för ikraftträdandet av denna 

förordning eller av en värdepapperisering 

som omfattas av denna förordning, enligt 

artikel 28.4a. eller 

 – Tillämpliga krav enligt artikel 

28.4b, när det gäller en 

värdepapperisering som utfärdats före 

ikraftträdandet av denna förordning. 

Or. en 
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Motivering 

Detta ligger i linje med den allmänna avsikten att tillhandahålla övergångsbestämmelser när 

det gäller riskbehållande. 

 

Ändringsförslag  292 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led e – led iiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) Information om investerarna i 

värdepapperiseringen, däribland landet 

där de etablerats, sektorn och deras 

slutliga faktiska ägare, storleken på deras 

investering och vilken av 

värdepapperiseringens trancher den 

avser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led g – led v – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den information som avses i leden a och e 

ska göras tillgängligt vid samma tidpunkt 

varje kvartal, och senast en månad efter 

förfallodagen för räntebetalningen. När det 

gäller ABCP-värdepapperiseringar ska 

den information som avses i leden a och e 

göras tillgängligt vid samma tidpunkt 

varje kvartal, och senast en månad efter 

förfallodagen för räntebetalningen. 

Den information som avses i leden a och e 

ska göras tillgängligt vid samma tidpunkt 

varje kvartal, och senast en månad efter 

förfallodagen för räntebetalningen. 

Or. it 
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Ändringsförslag  294 

Michael Theurer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led g – led v – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den information som anges i leden f och g 

ska göras tillgänglig utan dröjsmål. 

Den information som anges i leden f och g 

ska göras tillgänglig utan dröjsmål. 

 Vid fullgörande av denna punkt ska 

originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering följa nationell 

lagstiftning och unionens lagstiftning om 

sekretesskydd för information och 

behandling av personuppgifter för att 

undvika eventuella överträdelser av sådan 

lagstiftning och eventuell tystnadsplikt 

som gäller uppgifter om kunder, 

ursprungliga långivare eller gäldenärer, 

såvida inte sådana konfidentiella 

uppgifter är anonymiserade eller 

aggregerade. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

får, särskilt när det gäller den information 

som avses i led b, tillhandahålla en 

sammanfattning av den berörda 

dokumentationen. 

Or. en 

Motivering 

Det bör klargöras att bankerna måste följa nationell lagstiftning och unionslagstiftning som 

reglerar sekretesskydd för informationskällor och personuppgifter. Dessutom ska 

konfidentiella uppgifter om kunder, ursprungliga långivare eller gäldenärer endast lämnas ut 

på ett anonymiserat och aggregerat sätt. 

 

Ändringsförslag  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led g – led v – stycke 4a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Originatorer och medverkande institut 

bör följa bestämmelserna i denna artikel, i 

den mån det är tillåtet enligt tillämplig 

nationell lagstiftning och 

unionslagstiftning som reglerar 

behandlingen av personuppgifter och 

konfidentialiteten rörande uppgifter. 

Or. en 

Motivering 

Det bör klargöras att originatorer och medverkande institut inte bör gå utöver relevant 

dataskyddslagstiftning i syfte att uppfylla kraven på öppenhet i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  296 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. För offentliga 

värdepapperiseringar ska följande 

information göras tillgänglig för 

allmänheten: 

 (a) Information om de underliggande 

exponeringarna för värdepapperiseringen 

på kvartalsbasis, 

 (b) I tillämpliga fall ska följande 

dokument tillhandahållas, vilket även 

inbegriper en detaljerad beskrivning av 

värdepapperiseringens prioritestsordning 

för betalningar: 

 (i) Det slutliga emissionsdokumentet 

eller prospektet tillsammans med 

dokumenten rörande transaktionens 

avslutande, med undantag av juridiska 
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yttranden. 

 ii) Vid traditionell 

värdepapperisering, försäljningsavtalet 

för tillgången, överlåtelse-, novations- 

eller överföringsavtal och alla relevanta 

förklaringar angående tillgången. 

 iii) Derivatkontrakt och garantiavtal 

och alla relevanta dokument om 

arrangemang för säkerheter där den 

exponering som värdepapperiseras förblir 

en exponering för originatorn. 

 iv) Avtal om förvaltning av 

lånebetalning, back-up för förvaltning av 

lånebetalning, administration och 

likviditetsförvaltning. 

 v) Stiftelseurkund, säkerhetsavtal, 

principalagentavtal, bankkontoavtal, avtal 

om investeringsgaranti, införlivade villkor 

eller masterfondramverk eller 

masterdefinitionsavtal, eller juridisk 

dokumentation med motsvarande 

rättsverkan. 

 vi) Alla relevanta borgenärsavtal, 

dokument med avseende på 

derivatinstrument, avtal om förlagslån, 

låneavtal för nyetableringar och avtal om 

likviditetsfaciliteter. 

 vii) All övrig underliggande 

dokumentation som är nödvändig för en 

förståelse av transaktionen. 

 (c) Om ett prospekt inte har utformats 

i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets[1] direktiv 2003/71/EG: en 

sammanfattning av transaktionen eller 

översikt över värdepapperiseringens 

huvudsakliga egenskaper, som i 

förekommande fall ska innehålla 

följande: 

 (i) Uppgifter om transaktionens 

struktur. 

 ii) Närmare uppgifter om 

exponeringens egenskaper, kassaflöden, 

kreditförstärkning och funktioner för 

likviditetsstöd. 
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 iii) Närmare uppgifter om rösträtter 

för innehavare av en 

värdepapperiseringsposition och deras 

förbindelser med andra borgenärer med 

säkerhetsrätt. 

 iv) En lista över alla utlösande 

faktorer och händelser som det hänvisas 

till i de dokument som tillhandahålls i 

enlighet med led b som kan få en 

väsentlig inverkan på 

värdepapperiseringsinstrumentets 

resultat. 

 v) Strukturdiagram som innehåller 

en översikt av transaktionen, 

kassaflödena och ägarstrukturen. 

 (d) När det gäller STS-

värdepapperiseringar: den STS-anmälan 

som avses i artikel 14.1 i denna 

förordning, 

 (e) Kvartalsvis rapportering till 

investerare som innehåller följande: 

 (i) Alla i sak relevanta uppgifter om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för de underliggande exponeringarna. 

 ii) Uppgifter om de kassaflöden som 

genereras av de underliggande 

exponeringarna och 

värdepapperiseringens skulder, och 

information om utlösande händelser som 

medför en ändring av 

prioriteringsordningar för betalningar 

eller utbyte av en motpart. 

 iii) Information om den risk som 

bibehållits i enlighet med artikel 4 och 

den information som krävs enligt punkt 3. 

 (f) När så är tillämpligt, information i 

enlighet med artikel 17 i 

Europaparlamentets och rådets[2] 

förordning (EU) nr 596/2014 om 

insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan, 

 (g) I de fall led f inte är tillämpligt: 

alla viktiga händelser såsom 

 (i) ett väsentligt åsidosättande av de 
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förpliktelser som följer av de dokument 

som lämnats i enlighet med led b, 

inbegripet korrigerande åtgärder, 

undantag eller godkännanden som 

därefter gjorts med avseende på 

åsidosättandet i fråga, 

 ii) en ändring av de strukturella drag 

som kan ha en väsentlig inverkan på 

värdepapperiseringens resultat, 

 iii) en betydande ändring av 

riskegenskaperna hos 

värdepapperiseringen eller de 

underliggande exponeringarna, 

 iv) när en STS-värdepapperisering 

inte längre uppfyller STS-kraven eller för 

vilken de behöriga myndigheterna vidtagit 

avhjälpande eller administrativa åtgärder, 

 v) varje väsentlig ändring av 

transaktionsdokument. 

 [1] Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/71/EG av den 4 november 

2003 om de prospekt som ska 

offentliggöras när värdepapper erbjuds 

till allmänheten eller tas upp till handel 

och om ändring av direktiv 2001/34/EG 

(EUT L 345, 31.12.2003, s. 64). 

 [2]Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 

april 2014 om marknadsmissbruk 

(marknadsmissbruksförordning) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/6/EG och 

kommissionens direktiv 2003/124/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 

173, 12.6.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska enbart följa denna 

bestämmelse i den mån det är tillåtet 

enligt nationell och unionslagstiftning om 

sekretesskydd för information och 

behandling av personuppgifter och 

principer för banksekretess för att 

undvika eventuella överträdelser av sådan 

lagstiftning och eventuell tystnadsplikt 

som gäller uppgifter om kunder, 

ursprungliga långivare eller gäldenärer, 

såvida inte sådana konfidentiella 

uppgifter är anonymiserade eller 

aggregerade. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

får, särskilt när det gäller den information 

som avses i led b, tillhandahålla en 

sammanfattning av den berörda 

dokumentationen. De behöriga 

myndigheter som avses i artikel 15 ska 

kunna begära ut de konfidentiella 

uppgifter de behöver för att utföra sina 

uppgifter enligt denna förordning. 

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. 

 

Ändringsförslag  298 

Neena Gill 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska uppfylla 

informationskravet enligt punkt 1. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

se till att informationen görs tillgänglig för 

innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen och de 

behöriga myndigheterna gratis, i tid och på 

ett tydligt sätt. Den enhet som utsetts till 

att uppfylla de krav som fastställts i punkt 

1 ska göra informationen tillgänglig via 

en webbplats, och ska 

2. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska uppfylla 

informationskravet enligt punkt 1 och 

punkt 1a. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska se till att 

informationen förmedlad till ESDR och 

den behöriga myndigheten gratis, i tid och 

på ett tydligt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska uppfylla 

informationskravet enligt punkt 1. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska se till att 

informationen görs tillgänglig för 

innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen och de 

behöriga myndigheterna gratis, i tid och på 

ett tydligt sätt. Den enhet som utsetts till att 

uppfylla de krav som fastställts i punkt 1 

2. Originatorn och det medverkande 

institutet för en värdepapperisering ska 

sinsemellan utse den enhet som ska 

uppfylla informationskravet enligt punkt 1. 

Originatorn och det medverkande institutet 

ska se till att informationen görs tillgänglig 

för innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen och de 

behöriga myndigheterna gratis, i tid och på 

ett tydligt sätt. Den enhet som utsetts till att 

uppfylla de krav som fastställts i punkt 1 

ska göra informationen tillgänglig via en 

webbplats, och ska 
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ska göra informationen tillgänglig via en 

webbplats, och ska 

Or. en 

Motivering 

Specialföretagets skyldigheter för värdepapperisering är i allmänhet begränsade till 

överföring av det kassaflöde som genereras av tillgångarna till innehavare av aktier och 

skuldförbindelser. Det har ingen inflytande på strukturen eller förvaltningen av själva 

värdepapperiseringen, eller något inflytande över eller oberoende kunskap om de 

underliggande tillgångarnas prestanda. 

 

Ändringsförslag  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Esma ska i nära samarbete med 

EBA och Eiopa utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn för att 

specificera följande: 

3. Europeiska centralbanken ska 

säkerställa och kontrollera att Esma i nära 

samarbete med EBA och Eiopa utarbetar 

förslag till tekniska standarder för tillsyn 

för att specificera följande: 

Or. it 

Ändringsförslag  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Den information som originatorn, 

det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med punkt 1.a och 

1.d och det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar, 

(a) Den information som originatorn, 

det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med leden a och e i 

punkt 1, och det format denna information 

ska lämnas i, dvs. standardiserade mallar 

med beaktande av nyttan med uppgifterna 
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för innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen, huruvida 

värdepapperiseringspositionen är 

kortfristig och, när det gäller en ABCP-

transaktion, huruvida den stöds fullt ut av 

det medverkande institutet, 

Or. en 

Motivering 

Vid utarbetandet av den tekniska tillsynsstandarden ska Esma, EBA och Eiopa ta hänsyn till 

nyttan av informationen för innehavaren av värdepapperiseringsposition, och när det gäller 

en ABCP-transaktion, huruvida den helt och fullt stöds av det medverkande institutet. 

 

Ändringsförslag  302 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Den information som originatorn, 

det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med punkt 1.a och 

1.d och det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

(a) Den information som originatorn, 

det medverkande institutet eller 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med punkt 1.a och 

1.d och det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Den information som originatorn, 

det medverkande institutet och 

(a) Den information som originatorn 

och det medverkande institutet ska 
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specialföretaget för värdepapperisering 
ska tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med punkt 1.a och 

1.d och det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

tillhandahålla för att uppfylla sina 

förpliktelser i enlighet med punkt 1.a och 

1.d och det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar, 

Or. en 

Motivering 

Specialföretagets skyldigheter för värdepapperisering är i allmänhet begränsade till 

överföring av det kassaflöde som genereras av tillgångarna till innehavare av aktier och 

skuldförbindelser. Det har ingen inflytande på strukturen eller förvaltningen av själva 

värdepapperiseringen, eller något inflytande över eller oberoende kunskap om de 

underliggande tillgångarnas prestanda. 

 

Ändringsförslag  304 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 – led b – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) De krav som den webbplats som 

avses i punkt 2 ska uppfylla, på vilken 

informationen till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner ska göras 

tillgänglig, särskilt vad gäller 

(b) De krav på 

minimikommunikationstjänster, 
datafångst och offentliggörande som 

avses i punkterna 1 och 2 som ska 

uppfyllas av ESDR för att stödja 
innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner, särskilt vad 

gäller att säkerställa enklare tillgång till 

data och information. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 
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Förslag till förordning 

Artikel 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare ska tillämpa 

samma sunda och väldefinierade kriterier 

för kreditgivning på exponeringar som 

ska värdepapperiseras som på icke 

värdepapperiserade exponeringar. I detta 

syfte ska samma tydligt fastställda 

förfaranden för att godkänna och i 

förekommande fall ändra, förnya och 

återfinansiera krediter tillämpas. De 

underliggande exponeringarna 

uppkommer i enlighet med sunda och 

försiktiga kreditgivningskriterier i 

enlighet med artikel 79 i direktiv 

2013/36/EU. Kravet i mening tre kan 

uppfyllas genom en intern bedömnings- 

eller poängprocedur som används av 

originatorn för att stödja 

kreditgivningsprocessen, och som 

valideras regelbundet. 

Or. en 

Motivering 

Det är vanligt att originatorer använder interna bedömnings- och poängprocedurer för att 

bedöma kreditvärdigheten hos kunderna eller kreditkvaliteten av kontrakten inom 

detaljhandeln. Sunda och försiktiga kriterier för kreditgivning för värdepapperisering av 

exponeringar krävs redan i artikel 243.2 a i CRR-D. Om dessa kriterier är tänkta att gälla för 

alla värdepapperiseringar, oavsett deras STS-status, bör artikel 5a anpassas till ordalydelsen 

i CRR-D. Detta skulle avlasta tolkningen och dessutom bidra till att minska rättsosäkerhet. 

 

Ändringsförslag  306 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Tredjeländers likvärdighet 

 I denna förordning ska skyldigheten för 

originatorer eller ursprungliga långivare 

som är etablerade i ett tredjeland att följa 

artiklarna 3 och 4 anses vara uppfylld om 

originatorer eller ursprungliga långivare 

följer den rättsliga ram som gäller för 

värdepapperisering i detta tredjeland. 

Or. en 

Motivering 

För att möjliggöra för investerare att fortsätta köpa värdepapperiseringar utanför EU bör det 

finnas en allmän skyldighet att tillhandahålla information om värdepapperisering utan något 

särskilt krav på att använda det EU-förordnade formatet. Värdepapperisering utanför EU bör 

bli föremål för en bedömning av den institutionella investeraren som bör sträva efter 

likvärdighet i utfall när det gäller standarder för investerarskydd för värdepapperiserade 

instrument både i EU och utanför EU. 

 

Ändringsförslag  307 

Burkhard Balz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Kriterier för kreditgivning 

 1. Originatorer, medverkande institut 

och ursprungliga långivare ska tillämpa 

samma sunda och väldefinierade kriterier 

för kreditgivning på exponeringar som 

ska värdepapperiseras som på icke 

värdepapperiserade exponeringar. I detta 

syfte ska samma tydligt fastställda 

förfaranden för att godkänna och i 

förekommande fall ändra, förnya och 
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återfinansiera krediter tillämpas. 

Originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare ska ha effektiva 

system för att tillämpa dessa kriterier och 

förfaranden för att säkerställa att 

kreditgivning baseras på en grundlig 

bedömning av gäldenärens 

kreditvärdighet med vederbörlig hänsyn 

till faktorer som är relevanta för att 

kontrollera gäldenärens utsikter att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 

kreditavtalet. 

 2. Om en originator förvärvar en 

tredje parts exponeringar för sin egen 

räkning och därefter värdepapperiserar 

dem ska denna originator kontrollera att 

den enhet som direkt eller indirekt ingick i 

det ursprungliga avtal som gav upphov till 

förpliktelserna eller de potentiella 

förpliktelserna om värdepapperisering 

uppfyller kraven i enlighet med första 

punkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  308 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5b 

 Kriterier för kreditgivning 

 1. Originatorer och ursprungliga 

långivare ska tillämpa samma sunda och 

väldefinierade kriterier för kreditgivning 

på exponeringar som ska 

värdepapperiseras som på icke 

värdepapperiserade exponeringar. I detta 

syfte ska samma tydligt fastställda 

förfaranden för att godkänna och i 

förekommande fall ändra, förnya och 

återfinansiera krediter tillämpas. 
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Originatorer och ursprungliga långivare 

ska ha effektiva system för att tillämpa 

dessa kriterier och förfaranden för att 

säkerställa att kreditgivning baseras på en 

grundlig bedömning av gäldenärens 

kreditvärdighet med vederbörlig hänsyn 

till faktorer som är relevanta för att 

kontrollera gäldenärens utsikter att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 

kreditavtalet. 

 2. Om en originator förvärvar en 

tredje parts exponeringar för sin egen 

räkning och därefter värdepapperiserar 

dem ska denna originator kontrollera att 

den enhet som direkt eller indirekt ingick i 

det ursprungliga avtal som gav upphov till 

förpliktelserna eller de potentiella 

förpliktelserna om värdepapperisering 

uppfyller kraven i enlighet med första 

punkten. 

Or. en 

Motivering 

Förbättrar allmänna kvaliteten av värdepapperiseringar och tillsyn 

 

Ändringsförslag  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Förbud mot återvärdepapperisering 

 De underliggande exponeringarna vid 

värdepapperisering får inte omfatta 

värdepapperiseringar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  310 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering får 

använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1. 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

får använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1 och förvaltaren av 

specialföretaget för värdepapperisering: 

 (a) är en juridisk person som är 

etablerad i en EU-medlemsstat, 

 (b) är oberoende av det medverkande 

institutet och originatorn eller har inrättat 

en organisation och rutiner för att 

säkerställa förebyggande av 

intressekonflikter och av otillbörlig 

påverkan på det medverkande institutet 

och originatorn, 

 (c) har godkänts av en behörig 

myndighet som bedömer huruvida 

förvaltaren har kompetensen, särskilt när 

det gäller resurser och sakkunskap, att 

utföra de uppgifter som anges i punkt 2, 

och 

 (d) är ansvarig för förvaltningen av 

specialföretaget för värdepapperisering, 

och utför de kontroller som anges i punkt 

2. 

 2. Förvaltaren av specialföretaget för 

värdepapperisering ska på uppdrag av 

investerare utföra följande kontroller: 

 (a) Kontroll av ett urval av de 

underliggande exponeringarna innan de 

värdepapper som värdepapperiseringen 

ger upphov till emitteras, vilket även 

inbegriper en kontroll av att de uppgifter 
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som lämnats för de underliggande 

exponeringarna är korrekta, varvid 

tillförlitlighetsgraden ska vara 95 %. 

 (b) Kontroll av tillgångars lämplighet 

under struktureringen av instrumentet 

och fortlöpande. 

 (c) Övervakning av kreditkvaliteten 

och värdet av de underliggande 

exponeringarna och, i förekommande 

fall, signalering av en försämring till eller 

under en förutbestämd tröskel. 

 (d) Fortlöpande kontroll av 

kassaflöden från tillgångarna och av 

investeringsbetalningars 

prioritetsordning. 

 (e) Vidtagande alla rimliga åtgärder 

för att undvika intressekonflikter och, om 

sådana inte kan undvikas, identifiering, 

hantering och övervakning, och vid 

behov, redovisning av dessa 

intressekonflikter i syfte att hindra dem 

från att påverka investerarintressen 

negativt. 

 (f) Riskhantering, inbegripet 

operativa risker om de inte uttryckligen 

anges i instrumentdokumentationen (till 

exempel byte av strukturens aktör) eller 

om de avser den skiftande risken med de 

underliggande tillgångarna. och 

 (g) Kontroll av att värdepapperisering 

uppfyller alla krav i punkt 1 eller 2 i detta 

kapitel i förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  311 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorer, medverkande institut och Originatorer, medverkande institut och 
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specialföretag för värdepapperisering får 

använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1. 

specialföretag för värdepapperisering får 

endast använda beteckningen ”STS” eller 

”enkel, transparent och standardiserad” 

eller en beteckning som direkt eller 

indirekt hänvisar till denna beteckning för 

sin värdepapperisering om: 

 (a) denna värdepapperisering uppfyller 

alla krav i avsnitt 1 eller avsnitt 2 i detta 

kapitel och har underrättat Esma i enlighet 

med artikel 14.1 och 

 (b) om värdepapperiseringen i fråga 

finns på den förteckning som avses i 

artikel 14.4. 

 Om punkterna a och b är uppfyllda ska 

värdepapperiseringen i fråga anses vara 

STS. 

 Den originator, det medverkande institut 

och det specialföretag för 

värdepapperisering som medverkar i en 

värdepapperisering som anses vara STS 

ska vara etablerad i unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering får 

använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1. 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

får använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1, och om de ovannämnda 
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kraven har bedömts av en tredje part som 

godkänts av Esma. 

 2. Esma ska utarbeta förslag till 

tekniska standarder som specificerar 

villkor som bör uppfyllas av tredje part för 

att auktoriseras för att bedöma kriterierna 

i artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13. 

Esma ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast sex månader efter 

ikraftträdandet av denna förordning. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering får 

använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1. 

Originatorer och medverkande institut får 

använda beteckningen ”STS” eller en 

beteckning som direkt eller indirekt 

hänvisar till denna beteckning för sin 

värdepapperisering endast om denna 

värdepapperisering uppfyller alla krav i 

avsnitt 1 eller avsnitt 2 i denna förordning 

och har underrättat Esma i enlighet med 

artikel 14.1. 

Or. en 

Motivering 

Specialföretaget för värdepapperiserings skyldigheter är i allmänhet begränsade till 

överföring av det kassaflöde som genereras av tillgångarna till innehavare av aktier och 

skuldförbindelser. Det har ingen inflytande på strukturen eller förvaltningen av själva 
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värdepapperiseringen, eller något inflytande på eller oberoende kunskap om de 

underliggande tillgångarnas prestanda. 

 

Ändringsförslag  314 

Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Ett förvaltningsbolag som 

godkänts av den behöriga myndigheten i 

sitt hemland ska utföra följande 

funktioner åt ett ˮSTSˮ-specialföretag för 

värdepapperisering: 

 (a) Hantera riskerna av specialföretag 

för värdepapperisering. 

 (b) Kontrollera STS-

överensstämmelse. 

 (c) Hantera intressekonflikter. 

 (d) Utföra administrativa funktioner: 

juridiska och SPPE-ekonomiska 

konsulttjänster, förfrågningar från 

kunder, värdering och prissättning, 

övervakning av att tillämpliga 

bestämmelser följs, fördelning av 

inkomsterna (betalning enligt 

prioritetsordningen), fullgörande av avtal, 

kontroll av tillgångars lämplighet, 

registerföring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  315 

Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Utan att det påverkar 

tillämpningen av andra allmängiltiga 
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villkor som fastställs i nationell 

lagstiftning får de behöriga 

myndigheterna bevilja förvaltningsbolag 

auktorisation endast om följande villkor 

är uppfyllda: 

 (a) De personer som i praktiken leder 

verksamheten i förvaltningsbolaget har 

gott anseende och tillräcklig erfarenhet. 

 (b) Ansökan om auktorisation åtföljs 

av en verksamhetsplan, som åtminstone 

omfattar förvaltningsbolagets 

organisationsstruktur. och 

 (c) Förvaltningsbolaget har både sitt 

huvudkontor och sitt säte i samma 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  316 

Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Esma ska utarbeta förslag till 

tekniska standarder som specificerar 

förvaltningsbolagets roll och villkoren för 

dess auktorisation. Esma ska överlämna 

dessa förslag till tekniska standarder till 

kommissionen senast den ... [sex månader 

efter ikraftträdandet av denna 

förordning]. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 


