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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 
575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden 
elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena
(COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0283),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0208/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 23. syyskuuta 2020 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman 
lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0213/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille. 

1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE658.799v02-00 6/20 RR\1217773FI.docx

FI

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2020/0156(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten 
osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin 23 päivänä syyskuuta 2020 antaman lausunnon3,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29 päivänä lokakuuta 2020 antaman 

lausunnon4,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot 
symbolilla ▌.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
4 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



RR\1217773FI.docx 7/20 PE658.799v02-00

FI

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Covid-19-pandemialla on vakavia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin, 

terveydenhuoltojärjestelmiin ja jäsenvaltioiden talouteen. Komissio korosti Euroopan 

parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 27 päivänä maaliskuuta 2020 antamassaan 

tiedonannossa ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle 

sukupolvelle”, että likviditeetti ja rahoituksen saanti ovat haaste, joka jatkuu myös 

tulevina kuukausina. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää tukea toipumista covid-19-

pandemian aiheuttamasta vakavasta talouden häiriöstä tekemällä kohdennettuja 

muutoksia voimassa olevaan rahoitusalan lainsäädäntöön. Tämä toimenpidepaketti 

hyväksytään pääomamarkkinoiden elvytyspaketin nimellä.

(2) Luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä, jäljempänä ’laitokset’, on keskeinen rooli 

elpymisen edistämisessä. Heikkenevä taloudellinen tilanne kuitenkin todennäköisesti 

vaikuttaa niihin. Toimivaltaiset viranomaiset ovat tarjonneet laitoksille tilapäisiä 

helpotuksia pääoma-, likviditeetti- ja toimintavaatimuksiin varmistaakseen, että ne 

voivat haastavammassa ympäristössä edelleen jatkaa reaalitalouden rahoittamista. 

Samasta syystä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo hyväksyneet covid-19-

pandemian vuoksi tiettyjä kohdennettuja mukautuksia asetuksiin (EU) N:o 

575/2013 ja (EU) 2019/876.

(3) Arvopaperistamiset ovat hyvin toimivien rahoitusmarkkinoiden tärkeä osa, sillä ne 

edistävät laitosten rahoituslähteiden monipuolistamista ja vapauttavat lakisääteistä 

vähimmäispääomaa, jota voidaan kohdentaa uudelleen tukemaan lainanantoa. Lisäksi 

arvopaperistamiset lisäävät laitosten ja muiden markkinaosapuolten 

sijoitusmahdollisuuksia, minkä kautta voidaan monipuolistaa sijoitussalkkuja ja 

helpottaa rahoituksen suuntaamista yrityksille ja yksityishenkilöille sekä 

jäsenvaltioissa että rajojen yli kaikkialla unionissa.

(4) On tärkeää vahvistaa laitosten kapasiteettia tarjota tarvittavaa rahoitusta 

reaalitalouteen covid-19-pandemian jälkimainingeissa ja varmistaa samalla, että 

rahoitusvakauden säilyttämiseksi on olemassa riittävät vakavaraisuustakeet. 

Asetukseen (EU) N:o 575/2013 arvopaperistamiskehyksen osalta tehtävät kohdennetut 

muutokset voisivat edistää näiden tavoitteiden saavuttamista ja parantaa kehyksen 
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johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita unionin 

tasolla ja kansallisesti on toteutettu covid-19-pandemian torjumiseksi.

(5) Basel III -kehyksen viimeisissä osissa, jotka julkaistiin 7 päivänä joulukuuta 2017, 

asetetaan arvopaperistettujen vastuiden osalta luottoluokitusta koskeva 

vähimmäisvaatimus ainoastaan tietyille luottosuojan tarjoajille eli yhteisöille, jotka 

eivät ole julkisyhteisöjä, julkisoikeudellisia laitoksia, laitoksia tai muita 

rahoituslaitoksia, joiden vakavaraisuutta säännellään. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklan 3 kohtaa Basel III -kehyksen mukaiseksi, 

jotta voidaan lisätä sellaisten kansallisten julkisten takuujärjestelmien vaikuttavuutta, 

joilla tuetaan laitosten strategioita arvopaperistaa järjestämättömiä vastuita covid-19-

pandemian jälkihoidon yhteydessä. Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus Basel III -

kehyksen kanssa, takauksen luonteisen luottosuojan sääntelemättömällä tarjoajalla 

on oltava alkamishetkellä luottoluokka 2 ja sen jälkeen luottoluokka 3.

(6) Unionin nykyinen arvopaperistamista koskeva vakavaraisuuskehys on suunniteltu 

tyypillisten arvopaperistamistransaktioiden eli hoidettujen lainojen yleisimpien 

piirteiden pohjalta. Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, totesi 

23 päivänä lokakuuta 2019 antamassaan lausunnossa järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamisen kohtelusta (Opinion on the Regulatory Treatment of Non-

Performing Exposure Securitisations)5, että nykyisen asetuksessa (EU) N:o 575/2013 

vahvistetun arvopaperistamista koskevan vakavaraisuuskehyksen soveltaminen 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamiseen johtaa kohtuuttomiin 

pääomavaatimuksiin, koska arvopaperistamisen sisäisten luottoluokitusten menetelmä 

(SEC-IRBA) ja arvopaperistamisen standardimenetelmä (SEC-SA) eivät vastaa 

järjestämättömien vastuiden riskitekijöitä. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityinen 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamista koskeva kohtelu, joka perustuu 

EPV:n lausuntoon ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon järjestämättömien 

vastuiden arvopaperistamismarkkinoiden ja järjestämättömien vastuiden 

markkinoiden erityispiirteet unionissa sekä järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamiseen liittyviä vastuita koskevien kansainvälisten standardien kehitys. 

Jotta asiaa koskevaa Baselin standardia voitaisiin arvioida asianmukaisesti sen 

5 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/npls
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julkaisemisen jälkeen, komissiolle olisi annettava valtuudet tarkastella uudelleen 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten vakavaraisuuskohtelua.

(6 a) Koska järjestämättömien vastuiden markkinat todennäköisesti kasvavat ja 

muuttuvat merkittävästi covid-19-kriisin vuoksi, vaikuttaa aiheelliselta jatkaa 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamismarkkinoiden tiivistä seurantaa ja 

arvioida kehystä uudelleen mahdollisesti suuremman tietovarannon perusteella. Sen 

vuoksi 519 a a artiklaan olisi sisällytettävä EPV:lle annettavat valtuudet seurata 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamismarkkinoita ja antaa Euroopan 

parlamentille ja komissiolle kertomus siitä, onko tarkoituksenmukaista tarkastella 

uudelleen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten lakisääteisen 

vähimmäispääoman kohtelua ottaen huomioon etenkin järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamismarkkinoiden tilanne ja yleisesti järjestämättömien vastuiden 

markkinoiden tilanne covid-19-kriisin jälkeen.

(7) Kuten EPV totesi 6 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan kertomuksessa YLS-

kehyksestä synteettistä arvopaperistamista varten (Report on STS framework for 

synthetic securitisation), on tarpeen ottaa käyttöön erityinen kehys yksinkertaiselle, 

läpinäkyvälle ja standardoidulle (YLS) taseen arvopaperistamiselle. Koska taseen 

YLS-arvopaperistamisessa toimeksisaajaan liittyvä riski ja malliriski ovat pienemmät 

kuin taseen synteettisessä muussa kuin YLS-arvopaperistamisessa, EPV:n 

kertomuksessaan suosittelema soveltuva riskiherkkä kalibrointi, joka perustuu pk-

yrityssalkkujen ylimpien etuoikeusluokkien nykyiseen sääntelyyn perustuvaan 

etuuskohteluun, olisi otettava käyttöön YLS-arvopaperistamisen yhteydessä. Kun 

taseen YLS-arvopaperistamisen käyttö lisääntyy tällaisen arvopaperistamisen ylimmän 

etuoikeusluokan riskiherkemmän kohtelun seurauksena, lakisääteistä pääomaa 

vapautuu ja viime kädessä laitosten lainanantokyky kasvaa vakavaraisuuden kannalta 

järkevällä tavalla. Lisäksi olisi sovellettava vapauttamista uusista säännöksistä 

määräajaksi koskevaa sääntöä sellaisten taseen synteettisten arvopaperistamisten 

jäljellä oleviin parhaimpiin etuoikeusluokkiin kuuluviin positioihin, joihin 

alullepanevat laitokset ovat soveltaneet nykyistä 270 artiklaa ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa.

(7 a) Talouden elpyessä covid-19-kriisistä ja rahoitusvakauden säilyttämiseksi on 

olennaisen tärkeää, että loppukäyttäjät voivat suojautua tehokkaasti riskeiltä 
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taseidensa vakauden suojaamiseksi. Pääomamarkkinaunionin korkean tason 

foorumin loppukertomuksessa todettiin, että liian konservatiivisella vastapuoliriskin 

standardimenetelmällä (SA-CCR) saattaisi olla haitallinen vaikutus loppukäyttäjien 

suojausinstrumenttien saatavuuteen ja kustannuksiin. Tältä osin komission olisi 

tarkasteltava uudelleen viimeistään ... [30 päivänä kesäkuuta 2021] SA-CCR-

menetelmän soveltamista ottaen samalla asiaankuuluvasti huomioon Euroopan 

pankkisektorin ja talouden erityispiirteet, kansainvälisesti tasapuoliset 

toimintaedellytykset sekä kansainvälisissä standardeissa ja kansainvälisillä 

foorumeilla mahdollisesti tapahtuvan kehityksen.

(7 b) Komission olisi tiiviissä yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) 

kanssa osana Basel III -kehyksen tulevaa täytäntöönpanoa laadittava [31 päivään 

joulukuuta 2021] mennessä kertomus, jossa arvioidaan asianmukaisesti sääntelyyn 

perustuvaa etuuskohtelua sellaisten vastuiden osalta, jotka ovat osuuksien tai 

osakkeiden muodossa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joiden 

arvopaperistettu salkku koostuu euroalueen jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoista, 

joissa kunkin jäsenvaltion velkakirjojen suhteellinen painotus vastaa kunkin 

jäsenvaltion Euroopan keskuspankille (EKP) maksaman osuuden suhteellista 

painotusta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin 23 päivänä maaliskuuta 2019 

hyväksymän kannan valtionvelkakirjavakuudellisia arvopapereita koskevaan 

asetukseen.

▌

(9) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 

laitosten luotonantokapasiteetin ja covid-19-pandemiaan liittyvien tappioiden 

kattamismahdollisuuksien maksimointi samalla kun varmistetaan, että luottolaitosten 

häiriönsietokyky säilyy. Tämä tavoite voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi 

saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(10) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 575/2013 olisi muutettava,



RR\1217773FI.docx 11/20 PE658.799v02-00

FI

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:



PE658.799v02-00 12/20 RR\1217773FI.docx

FI

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti: 

-1) Lisätään 242 artiklaan alakohta seuraavasti:

”19 a) ’synteettisellä hintaerolla’ asetuksen (EU) 2017/2402 2 artiklan 

28 alakohdassa määriteltyä synteettistä hintaeroa.”

1 a) Muutetaan 248 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d a) synteettisen hintaeron vastuuarvon on sisällettävä seuraavat tekijät 

tapauksen mukaan:

i) mikä tahansa tulo, jota saadaan arvopaperistetuista vastuista, 

jotka alullepaneva laitos on jo kirjannut tuloslaskelmaansa 

sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja jotka 

alullepaneva laitos on sopimusperusteisesti määrittänyt 

liiketoimea koskevaksi synteettiseksi hintaeroksi;

ii) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on 

sopimusperusteisesti määrittänyt jonakin aiempana kautena ja 

joka on edelleen käytettävissä tappioiden kattamiseen;

iii) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on 

sopimusperusteisesti määrittänyt kuluvalle kaudelle ja joka on 

edelleen käytettävissä tappioiden kattamiseen;

iv) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on 

sopimusperusteisesti määrittänyt tuleville kausille.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa mitään määrää, joka annetaan 

vakuutena tai erillisenä takauksena synteettisen arvopaperistamisen 

yhteydessä ja johon jo sovelletaan omien varojen vaatimusta tämän 

luvun säännösten mukaisesti, ei sisällytetä vastuuarvoon.”;

b) lisätään kohta seuraavasti:
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”3 a. EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa 

täsmennetään, miten alullepanevien laitosten on määriteltävä 1 kohdan 

d a alakohdassa tarkoitettu vastuuarvo.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 

10–14 artiklan mukaisesti.”

1) Korvataan 249 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 201 artiklan 1 kohdan 

g alakohdassa luetelluilla hyväksyttävillä takauksen luonteisen luottosuojan 

tarjoajilla on oltava hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama 

luottoluokitus, joka on vähintään luottoluokkaa 2, kun luottosuoja ensimmäisen 

kerran hyväksyttiin, ja vähintään luottoluokkaa 3 sen jälkeen.”

1 a) Lisätään 256 artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a. Synteettisen arvopaperistamisen kiinnittämispisteitä (A) ja irrottamispisteitä 

(D) laskettaessa arvopaperistamisen alullepanevan laitoksen on käsiteltävä 

etuoikeusluokkana arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa, joka vastaa 

248 artiklan d a alakohdassa viitattua synteettistä hintaeroa, ja mukautettava 

muiden hallussaan pitämien etuoikeusluokkien kiinnittämispisteitä (A) ja 

irrottamispisteitä (D) lisäämällä kyseinen vastuuarvo arvopaperistettujen 

vastuiden kannan maksamatta olevaan määrään. Muu laitos kuin 

alullepaneva laitos ei saa tehdä tätä mukautusta.”

2) Lisätään artikla seuraavasti:

”269 a artikla 

Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten kohtelu

1. Position riskipaino on järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisessa 

laskettava 254 artiklan mukaisesti, ja sen on oltava vähintään 100 prosenttia.
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2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, laitosten on annettava ehdot täyttävän 

perinteisen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen parhaimmalle 

etuoikeusluokalle seuraavat riskipainot, joiden alaraja on 50 prosenttia ja 

yläraja 100 prosenttia:

a) jos 254 artiklan mukaisesti on sovellettava SEC-IRBA- tai SEC-SA-

menetelmää, sovelletaan 259 tai 261 artiklan mukaista riskipainoa;

b) jos 254 artiklan mukaisesti on sovellettava SEC-ERBA-menetelmää, 

sovelletaan 263 artiklan mukaista riskipainoa.

3. Laitokset, jotka eivät tämän osaston 3 luvun nojalla saa soveltaa vastuukannan 

osalta omia LGD- ja CF-estimaatteja, eivät saa käyttää järjestämättömien 

vastuiden arvopaperistamispositioissa SEC-IRBA-menetelmää riskipainotettujen 

vastuuerien yhteismäärän laskentaan.

4. Sovellettaessa 268 artiklan 1 kohtaa odotettavissa olevat tappiot, jotka liittyvät 

ehdot täyttävän perinteisen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen 

positioihin, on otettava huomioon sen jälkeen, kun niistä on vähennetty ▌muu 

kuin hyvitettävä ostohinnan alennus ja tapauksen mukaan mahdolliset muut 

erityiset luottoriskioikaisut.

4 a. Sovellettaessa 267 artiklaa, kun laitos käyttää IRB-menetelmää, odotettavissa 

olevat tappiot ja vastuuarvot, jotka liittyvät ehdot täyttävän perinteisen 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen positioihin, on otettava 

huomioon sen jälkeen, kun niistä on vähennetty muu kuin hyvitettävä 

ostohinnan alennus.

5. Tätä artiklaa sovellettaessa muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus lasketaan 

a alakohdassa tarkoitetun määrän ja b alakohdassa tarkoitetun määrän 

erotuksena: 

a) järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen kohteena olevien 

vastuiden maksamatta oleva määrä;

b) sijoittajina oleville kolmansille osapuolille myytyjen järjestämättömien 

vastuiden arvopaperistamisen etuoikeusluokkien tai tapauksen mukaan 

etuoikeusluokkien osien myyntihinnan ja alullepanijan hallussa 
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pitämien arvopaperistamisen etuoikeusluokkien tai tapauksen mukaan 

etuoikeusluokkien osien jäljellä olevan arvon summa.

Jos alennus on strukturoitu siten, että se voidaan hyvittää kokonaan tai 

osittain alullepanijalle, tällaista alennusta on pidettävä hyvitettävänä eikä sitä 

saa ottaa huomioon tätä artiklaa sovellettaessa muuna kuin hyvitettävänä 

ostohinnan alennuksena.

5 a. Tässä artiklassa tarkoitetaan

a) 'järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisella' asetuksen (EU) 

2017/2402 2 artiklan 24 alakohdassa määriteltyä arvopaperistamista;

b) ’ehdot täyttävällä perinteisellä järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamisella’ perinteistä järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamista, jossa kohteena olevat vastuut on siirretty 

arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle muulla kuin 

hyvitettävällä ostohinnan alennuksella, joka on vähintään 

50 prosenttia kyseisten vastuiden maksamatta olevasta määrästä.”

3) Korvataan 270 artikla seuraavasti:

”270 artikla

Parhaimpiin etuoikeusluokkiin kuuluvat positiot taseen YLS-arvopaperistamisessa 

Alullepaneva laitos voi laskea asetuksen (EU) 2017/2402 26 a artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun taseen YLS-arvopaperistamisen riskipainotettujen vastuuerien 

yhteismäärän arvopaperistamisposition osalta tapauksen mukaan tämän asetuksen 

260, 262 tai 264 artiklan mukaisesti, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy 

kyseisen position osalta:

a) arvopaperistaminen täyttää 243 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset;

b) positio hyväksytään parhaimpiin etuoikeusluokkiin kuuluvaksi 

arvopaperistamispositioksi;

b a) niihin positioihin, joita alullepaneva laitos ei ole säilyttänyt, liittyvä 

luottoriski siirretään 4 luvussa säädetyn luottoriskiin sovellettavan 
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standardimenetelmän yhteydessä kuvatun takauksen luonteisen luottosuojan 

vaatimukset täyttävän takauksen tai vastatakauksen avulla.”

3 a) Lisätään 430 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa, kun laitokset ilmoittavat 

arvopaperistamisia koskevista omien varojen vaatimuksista, niiden ilmoittamiin 

tietoihin on sisällyttävä myös 269 a artiklassa säädetyn kohtelun alaisten 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten vastuuarvo, niiden 

alullepanemien synteettisten arvopaperistamisten vastuuarvo sekä kyseisten 

synteettisten arvopaperistamisten kohde-etuutena olevien omaisuuserien erittely 

omaisuusluokittain.”

▌

4 a) Lisätään artikla seuraavasti:

”494 b a artikla

Arvopaperistamispositioiden vapauttaminen uusista säännöksistä määräajaksi

Poiketen siitä, mitä 270 artiklassa säädetään, alullepaneva laitos voi laskea 

arvopaperistamisen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän 260, 262 tai 

264 artiklan mukaisesti, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) arvopaperistaminen on laskettu liikkeeseen ennen ... päivää ...kuuta ... 

[tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä];

b) arvopaperistaminen täytti ... päivänä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivää edeltävä päivä] 270 artiklassa vahvistetut edellytykset, 

sellaisina kuin niitä sovellettiin kyseisenä päivänä.”

4 b) Korvataan 501 c artiklan johdantokappale seuraavasti:

”EPV arvioi EJRK:ta kuultuaan saatavilla olevien tietojen ja kestävää rahoitusta 

käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän havaintojen pohjalta, olisiko 

ympäristöllisiin ja/tai yhteiskunnallisiin tavoitteisiin olennaisesti liittyviä 

omaisuuseriä, arvopaperistamiset mukaan lukien, tai toimia koskevien vastuiden 

erityinen vakavaraisuuskohtelu perusteltua. EPV arvioi erityisesti” 

4 c) Lisätään 519 a artiklaan alakohta seuraavasti:
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”d a) miten arvopaperistamiskehykseen voitaisiin sisällyttää ympäristökestävyyttä 

koskevia kriteereitä, myös järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisiin 

liittyvien vastuiden osalta.”

4 d) Lisätään artikla seuraavasti:

”519 a a artikla

Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamiset

1. Komissio tarkastelee [31 päivään joulukuuta 2020] mennessä uudelleen 

järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten 269 a artiklan mukaista 

vakavaraisuuskohtelua ottaakseen huomioon järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamisiin liittyviä vastuita koskevien kansainvälisten standardien 

kehityksen ja antaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

lainsäädäntöehdotuksen.

2. EPV seuraa 269 a artiklan soveltamista ja arvioi järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamisten lakisääteisen vähimmäispääoman kohtelua ottaen 

huomioon etenkin järjestämättömien vastuiden 

arvopaperistamismarkkinoiden tilanteen ja yleisesti järjestämättömien 

vastuiden markkinoiden tilanteen ja julkaisee havainnoistaan kertomuksen 

komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Komissio toimittaa EPV:n kertomuksen perusteella Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle kertomuksen 269 a artiklan soveltamisesta sekä tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotuksen viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukauden 

kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].”

4 e) Lisätään artikla seuraavasti:

”519 b a artikla

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joiden arvopaperistettu salkku 

koostuu euroalueen valtioiden joukkovelkakirjoista

Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä EJRK:n kanssa osana Basel III -kehyksen 

tulevaa täytäntöönpanoa [31 päivään joulukuuta 2021] mennessä kertomuksen, 

jossa arvioidaan asianmukaisesti sääntelyyn perustuvaa etuuskohtelua sellaisten 
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vastuiden osalta, jotka ovat osuuksien tai osakkeiden muodossa yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joiden arvopaperistettu salkku koostuu 

euroalueen jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoista, joissa kunkin jäsenvaltion 

velkakirjojen suhteellinen painotus vastaa kunkin jäsenvaltion EKP:lle maksaman 

osuuden suhteellista painotusta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin 

23 päivänä maaliskuuta 2019 hyväksymän kannan valtionvelkakirjavakuudellisia 

arvopapereita koskevaan asetukseen.”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja



RR\1217773FI.docx 19/20 PE658.799v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen arvopaperistamiskehyksen 
mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-
pandemian seurauksena

Viiteasiakirjat COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)

Annettu EP:lle (pvä) 27.7.2020

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON
14.9.2020

Esittelijä(t)
       Nimitetty (pvä)

Othmar Karas
7.9.2020

Hyväksytty (pvä) 10.11.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

36
23
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, 
Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino 
Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, 
Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, 
Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, 
Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, 
Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk 
Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia 
Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, 
Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, 
Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest 
Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, 
Marco Zanni, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Gerolf Annemans, Chris MacManus, Mick Wallace

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (209 art. 7 kohta)

Dietmar Köster

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 10.11.2020



PE658.799v02-00 20/20 RR\1217773FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo 

y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried 
Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș 
Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Dietmar Köster, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

23 -
ECR Derk Jan Eppink, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

GUE/NGL José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

ID Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D Aurore Lalucq

Verts/ALE Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest 
Urtasun

0 0

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


