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Ændringsforslag  317 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

 Kapitel 3 – afdeling 1 – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle bestemmelser for STS-

securitisering 

Bestemmelse for STS-securitisering og 

bæredygtig STS-securitisering 

  

  

Or. en 

Ændringsforslag  318 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 8, 9 og 10, anses 

for at være "STS". 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene 

opstillet i denne forordnings artikel 7a, 8, 9 

og 10, anses for at være "STS". 

 ESMA udarbejder retningslinjer for og 

anbefalinger til harmoniseret fortolkning 

og anvendelse af kravene fastsat i disse 

artikler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Forslag til forordning 

Artikel 7 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 8, 9 og 10, anses 

for at være "STS". 

Securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 8, 9 og 10, anses 

for at være "STS". 

Or. it 

 

Ændringsforslag  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 8, 9 og 10, anses 

for at være "STS". 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 7, litra a), eller 

kravene i artikel 8, 9 og 10, anses for at 

være "STS". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

securitiseringer, som opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 8, 9 og 10, anses 

for at være "STS". 

Securitiseringer, undtagen ABCP-

programmer, ABCP-transaktioner og 

andre private securitiseringer, som 

opfylder kravene i denne forordnings 

artikel 8, 9 og 10, anses for at være "STS". 

Or. en 
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Ændringsforslag  322 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ud over STS-securitiseringerne, der er 

nævnt i stk. 1, kan securitiseringer 

etableret før … [datoen for denne 

forordnings ikrafttræden], undtagen 

ABCP-programmer, ABCP-transaktioner 

og andre private securitiseringer, der 

opfylder følgende krav, kun anvende 

betegnelsen "STS" eller "simple, 

transparente og standardiserede' eller en 

betegnelse, der kun refererer direkte eller 

indirekte til de vilkår, hvor kravene i 

artikel 8, stk. 1, 8, stk. 3, 8, stk. 4, 8, stk. 5, 

8, stk. 6, 8, stk. 9, 9, stk. 2, 9, stk. 3 og 10, 

stk. 3, er opfyldt, dog med forbehold af 

følgende: 

 a) Hvis transaktionsdokumentationen 

giver mulighed for aktiv 

porteføljeforvaltning, vil kravet i artikel 8, 

stk. 3, være opfyldt, hvis det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en, der er 

direkte involveret i securitiseringen, i 

STS-meddelelsen forpligter sig til ikke at 

deltage i nogen sådan aktiv 

porteføljeforvaltning. 

 b) Kravene opstillet i artikel 8, stk. 6, 

vil være opfyldt, forudsat at det kun er 

nødvendigt at offentliggøre væsentlige 

ændringer i bevillingsstandarderne på 

prospektiv basis fra tidspunktet for STS 

meddelelsen. 

 c) Kravene opstillet i artikel 9, stk. 2, 

vil være opfyldt, forudsat at 

offentliggørelsen af foranstaltninger til 

begrænsning af rente- og valutarisici kan 

ske i STS-meddelelsen; 
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 d) Kravene opstillet i artikel 10, stk. 

3, vil være opfyldt, forudsat at "liability 

cash flow"-modellen kun skal gives på 

prospektiv basis fra tidspunktet for STS-

meddelelsen; 

 e) Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en 

sikrer, at investorerne har umiddelbar 

adgang til alle væsentlige og relevante 

data om kreditkvaliteten og udviklingen i 

de enkelte underliggende eksponeringer, 

likviditetsstrømme og sikkerhedsstillelse 

til støtte for securitiseringen samt til alle 

oplysninger, der er nødvendige for at 

gennemføre omfattende og informerede 

stresstest på likviditetsstrømmene og 

sikkerhedsstillelsesværdierne, der støtter 

de underliggende eksponeringer. Med 

henblik herpå defineres "væsentlige og 

relevante data" ved securitiseringens 

indgåelse og om nødvendigt derefter alt 

efter securitiseringens karakter. 

Or. en 

Begrundelse 

Overtagne securitiseringer bliver en stor del af markedet. Det er derfor vigtigt, at de, der 

opfylder kravene, i praksis kan betegnes som STS. Det var tilgangen i forbindelse med 

overtagne handler ved sondringen mellem Solvens II's type I og type II. Det er et sæt kriterier 

for overtagne transaktioner, som vi mener vil ramme en passende balance i denne henseende. 

 

Ændringsforslag  323 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bæredygtige STS-securitiseringer skal 

opfylde de samme krav som andre STS-

securitiseringer, men skal også være 

øremærkede til bæredygtige og ansvarlige 

investeringsprojekter eller gå direkte ind i 

et underliggende bæredygtigt 
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investeringsprojekt, der bidrager til 

opfyldelse af FN's klimakonferenceaftale 

(COP21). Disse omfatter energieffektive 

projekter, grøn infrastruktur og 

miljømæssigt innovative projekter. 

Bæredygtige STS-securitiseringer drager 

fordel af en 25 % lavere 

risikotilbageholdelsessats og et 25 % 

lavere risikogulv for securitiseringer i 

artikel 259, 260, 261, 263 og 264 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 om 

tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 

investeringsselskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Securitiseringer, undtagen ABCP-

programmer og -transaktioner, der er 

solgt til investorer efter 1. januar 2011 og 

inden datoen for denne forordnings 

ikrafttræden, vil, når de er genstand for 

en meddelelse i medfør af artikel 14, stk. 

1, blive betragtet som "STS", forudsat at: 

 a) de på tidspunktet for udstedelsen 

opfyldt kravene i artikel 8, stk. 1 til 5 og 7 

til 9 og i artikel 9, stk. 1 og 3. 

 b) de på tidspunktet for meddelelsen i 

artikel 14, stk. 1, opfyldte kravene opstillet 

i artikel 8, stk. 2, stk. 6, artikel 9, stk. 2, 

stk. 4 til 8 og i artikel 10, stk. 1 til 4. 

Or. en 

Begrundelse 

Overgangsbestemmelserne skal yderligere præciseres. De krav, der skal opfyldes af 

securitiseringer i henhold til denne bestemmelse, vedrører STS-kriterier. 
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Ændringsforslag  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1) Efter meddelelse fra en national 

kompetent myndighed eller ESMA til det 

relevante eksponeringsleverende institut 

eller det organiserende institut for en 

securitisering, der er omfattet af 

meddelelse i overensstemmelse med 

artikel 14, stk. 1, om at den meddelende 

myndighed ikke er overbevist om, at en 

sådan securitisering fortsat opfylder STS-

kravene, har det eksponeringsleverende 

institut eller det organiserende institut to 

måneder fra datoen for en sådan 

meddelelse til afhjælpning af situationen 

til den meddelende myndigheds 

tilfredshed og til at gøre investorer 

opmærksomme på meddelelsen. 

 2) I løbet af perioden på to måneder 

efter en meddelelse fra en national 

kompetent myndighed eller ESMA i 

overensstemmelse med artikel 7, stk. 1b, 

punkt 1, mister en securitisering, der var 

genstand for denne meddelelse, ikke sin 

STS-overensstemmelsesstatus. 

 3) Hvis situationen, senest to 

måneder efter meddelelsen som 

omhandlet i artikel 7, stk. 1b, punkt 1, er 

afhjulpet til den relevante kompetente 

myndigheds tilfredshed, anses 

securitiseringen fortsat for at være STS-

overensstemmende. 

 4) Uanset bestemmelserne i artikel 7, 

stk. 1b, punkt 2, og artikel 7, stk. 1b, 

punkt 3, er den kompetente myndighed, 

hvis den skønner, at opretholdelsen af 

STS-status vil være en risiko for STS-

mærkets integritet eller for finansiel 

stabilitet, bemyndiget til at fjerne 
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securitiseringens STS-status. 

 5) Bestemmelserne i denne artikel 

berører ikke medlemsstaternes ret til at 

pålægge sanktioner, der er forudset i 

artikel 17 og 18. 

Or. en 

Begrundelse 

Følgerne af at miste STS-status er alvorlige. Derfor bør udstederne have en henstandsperiode 

til afhjælpning af situationen. Der kan fortsat pålægges sanktioner, men STS-status bevares, 

medmindre den skønnes at være til fare for mærkets integritet eller finansiel stabilitet som 

helhed. 

 

Ændringsforslag  326 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Fremme af social og økologisk omstilling 

 Kapitalfrigørelsen fra STS-securitisering 

skal primært bidrage til etableringen af 

nye lån til fremme af social og økologisk 

omstilling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De underliggende eksponeringer 

skal være erhvervet af en SSPE ved salg 

eller tildeling på en måde, som kan 

1. De underliggende eksponeringer 

skal være erhvervet af en SSPE på en 

måde, som kan håndhæves over for sælger 
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håndhæves over for sælger eller enhver 

anden tredjepart, herunder i tilfælde af 

sælgers insolvens. Overførslen af den 

underliggende eksponering til SSPE'en må 

ikke være omfattet af strenge 

tilbagetagelsesklausuler ("clawback 

provisions") i tilfælde af sælgers insolvens. 

Såfremt overførslen af de underliggende 

eksponeringer sker ved tildeling og sikres 

på et senere tidspunkt end ved 

transaktionens afslutning, skal de 

hændelser, som udløser en sådan sikring, 

som minimum omfatte følgende hændelser: 

eller enhver anden tredjepart, herunder i 

tilfælde af sælgers insolvens. Overførslen 

af den underliggende eksponering til 

SSPE'en må ikke være omfattet af strenge 

tilbagetagelsesklausuler ("clawback 

provisions") i tilfælde af sælgers insolvens. 

Såfremt overførslen af de underliggende 

eksponeringer sker ved tildeling og sikres 

på et senere tidspunkt end ved 

transaktionens afslutning, skal de 

hændelser, som udløser en sådan sikring, 

som minimum omfatte følgende hændelser: 

Or. en 

Begrundelse 

Der er endnu ikke givet en juridisk definition af begrebet "egentligt salg", men det benyttes 

ofte af eksponeringsleverende institutter til at angive, at salget er retsgyldigt. Men der 

anvendes andre konstruktioner i europæiske securitiseringstransaktioner, der ikke er baseret 

på et salg eller anden overdragelse af de underliggende aktiver, og som er blevet udviklet i 

henhold til national lovgivning eller blevet indført af nationale lovgivere med henblik på at 

muliggøre en effektiv overførsel til SSPE'en. Altså ville man ved henvisning til et ellers 

defineret "egentligt salg" unødigt udelukke sådanne andre overførselsmåder. 

 

Ændringsforslag  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sælger skal tilvejebringe 

erklæringer og garantier 

("representations and warranties") for, at 
de underliggende eksponeringer, der 

omfattes af securitiseringen, efter dennes 

bedste overbevisning ikke er behæftede 

eller på anden måde er i en tilstand, som 

må forventes at påvirke håndhævelsen af 

salget eller tildelingen negativt. 

2. De underliggende eksponeringer, 

der omfattes af securitiseringen, må ikke 

være behæftede eller på anden måde i en 

tilstand, som må forventes at påvirke den 

håndhævelse, der udøves af eller på vegne 

af SSPE'en negativt, medmindre en sådan 

risiko for påvirkning på passende måde 

afbødes ved fremskaffelse af reserver eller 

forbedring af kreditten. 

Or. en 
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Begrundelse 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Ændringsforslag  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

udelukkende består af en af følgende 

aktivtyper: 

 a) boliglån 

 b) kommercielle lån, tilgodehavender 

fra salg, leasing- og kreditfaciliteter til 

virksomheder i samme kategori til 

finansiering af kapitaludgifter eller 

forretningsdrift 
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 c) billån og leasing til låntagere eller 

lejere 

 d) lån, kreditkorttilgodehavender 

samt puljer med kreditfaciliteter til 

privatpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller 

husholdningsmæssigt forbrug eller 

 e) enhver anden aktivtype, som kan 

anses for homogen, hvad angår dens 

låntagertype og typen af underliggende 

kreditrisiko. 

 De underliggende eksponeringer skal 

udgøre kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves: 

 i) med fuld regresret over for 

låntagerne og er forbundet med fastsatte 

periodiske betalingsstrømme 

 hvis afdrag beløbsmæssigt kan variere 

vedrørende leje, hovedstol og renter, eller 

 ii) som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger, inklusive provenuet fra salget 

af aktiver, sikring af underliggende 

eksponeringer eller ved opsigelse af lånet 

eller leasingkontrakter, med forbehold for 

begrænsningerne fastsat i stk. 9.  

Or. en 

Begrundelse 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 

a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 
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risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Ændringsforslag  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. 

Boliglån til enkeltpersoner, ejendomslån 

med pant i erhvervsejendomme, 

forbrugslån til enkeltpersoner til 

personligt, familiemæssigt eller 

husholdningsmæssigt forbrug, finansielle 

kontrakter med henblik på finansiering af 

køb af motorkøretøj (inkl. lån, leasing og 

afbetalingskontrakter), lån indgået med 

bilforhandlere til at finansiere køb eller 

fastholdelse af materiel, lån til SMV'er, 

lån til virksomheder (undtagen SMV'er), 

handelstilgodehavender og 

leasingkontrakter på udstyr (ekskl. leasing 

af biler, varevogne, lastbiler og 

motorcykler) skal forstås som værende 

homogene. En pulje af underliggende 

eksponeringer må kun omfatte en 

aktivtype. De underliggende eksponeringer 

skal udgøre kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte periodiske 

betalingsstrømme, som er betalinger 

vedrørende leje, hovedstol og renter, eller 

som er relateret til eventuelle andre 

rettigheder til at modtage indkomst fra 

aktiver, som garanterer sådanne betalinger. 

De underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 



 

PE587.508v01-00 14/120 AM\1101734DA.doc 

DA 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at foretage en mere snæver definition af homogen. I tråd med betragtning 

18. 

 

Ændringsforslag  331 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype, 

valuta og det retlige system i 

medlemsstaterne, som de er underlagt. 

Puljer af boliglån, puljer af lån til 

erhvervsejendomme, puljer af 

erhvervslån, leasingaftaler og 

kreditfaciliteter til selskaber i samme 

kategori, puljer af billån og leasing og 

puljer af kreditfaciliteter til 

enkeltpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller 

husholdningsmæssigt forbrug betragtes 

som homogene. De underliggende 

eksponeringer skal udgøre kontraktmæssigt 

bindende forpligtelser, som kan håndhæves 

med fuld regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte periodiske 

betalingsstrømme, som er betalinger 

vedrørende leje, hovedstol og renter, eller 

som er relateret til eventuelle andre 

rettigheder til at modtage indkomst fra 

aktiver, som garanterer sådanne betalinger. 

De underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

er homogene med hensyn til aktivtype. 

Disse består af følgende: puljer af 

boliglån, puljer af kommercielle lån, 

leasingaftaler og kreditfaciliteter til 

virksomheder i samme kategori, til 

finansiering af kapitaludgifter eller 

forretningsdrift, puljer af billån og 

billeasingaftaler til låntagere eller lejere 

eller lånpuljer og puljer af kreditfaciliteter 

til enkeltpersoner til personligt, 

familiemæssigt eller 

husholdningsmæssigt forbrug. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 

4. Securitiseringen skal sikres ved en 

pulje af underliggende eksponeringer, som 
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er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

er homogene med hensyn til aktivtype. De 

underliggende eksponeringer skal udgøre 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte periodiske betalingsstrømme, som 

er betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. Hvis de underliggende 

eksponeringer er realkreditlån, må 

forholdet mellem den udestående 

hovedstol og ejendommenes aktuelle 

værdi ikke overstige 75 % på tidspunktet 

for securitiseringen. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Securitiseringen må højst 

involvere tre trancher. 

Or. en 

Begrundelse 

Jo flere trancher der er mellem de første og de sidste tabstrancher, jo sværere er hver tranche 

at værdisætte fra investorerne synspunkt. Dette betyder, at markedslikviditeten og prisen for 

sådanne trancher vil udvise procyklisk adfærd når krisen er på sit højeste. Begrænsning af 

antallet af trancher er væsentligt for "simpelhedsaspektet". 
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Ændringsforslag  335 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. En syntetisk securitisering skal 

ikke betragtes som STS-securitisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  336 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. De underliggende eksponeringer 

skal indgås som led i det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers almindelige 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke er mindre 

strenge end dem, som det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, 

som ikke securitiseres. Væsentlige 

ændringer i bevillingsstandarder skal være 

fuldt tilgængelige for potentielle investorer. 

I tilfælde af securitiseringer, hvor de 

underliggende eksponeringer er boliglån, 

må puljen af lån ikke omfatte lån, som er 

markedsført og bevilget med den klausul, 

at låneansøgeren eller, hvor det er relevant, 

mæglerne, er gjort opmærksom på, at 

oplysningerne muligvis ikke er verificeret 

af långiveren. Vurderingen af låntagerens 

kreditværdighed skal opfylde kravene i 

artikel 18, stk. 1-4, stk. 5, litra a), og stk. 6, 

i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

6. De underliggende eksponeringer 

skal indgås som led i det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers almindelige 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke er mindre 

strenge end dem, som det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, 

som ikke securitiseres og skal være 

sammenlignelige i henseende til 

økonomisk substans og kreditorklasser 

med eksponeringer indgået inden for det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers forretning, der ikke 

er securitiseret. Væsentlige ændringer i 

bevillingsstandarder skal være fuldt 

tilgængelige for potentielle investorer. I 

tilfælde af securitiseringer, hvor de 

underliggende eksponeringer er boliglån, 

må puljen af lån ikke omfatte lån, som er 

markedsført og bevilget med den klausul, 

at låneansøgeren eller, hvor det er relevant, 
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2014/17/EU eller artikel 8 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/48/EF eller tilsvarende krav i 

tredjelande. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver skal 

have erfaring med indgåelse af 

eksponeringer af samme art som de 

securitiserede. 

mæglerne, er gjort opmærksom på, at 

oplysningerne muligvis ikke er verificeret 

af långiveren. Vurderingen af låntagerens 

kreditværdighed skal opfylde kravene i 

artikel 18, stk. 1-4, stk. 5, litra a), og stk. 6, 

i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/17/EU eller artikel 8 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/48/EF eller tilsvarende krav i 

tredjelande. Det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver skal 

have erfaring med indgåelse af 

eksponeringer af samme art som de 

securitiserede. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør ikke være sådan, at de securitiserede eksponeringer i art afviger betydeligt fra andre 

eksponeringer, der indgås i den oprindelige långivers sædvanlig forretning 

 

Ændringsforslag  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. De underliggende eksponeringer 

må på tidspunktet for overførslen til 

SSPE'en ikke omfatte misligholdte 

eksponeringer som omhandlet i artikel 178, 

stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

eksponeringer mod en kreditsvag låntager 

eller garantistiller, som, efter det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers bedste overbevisning: 

7. De underliggende eksponeringer, 

der overføres til SSPE'en uden unødig 

forsinkelse, må på tidspunktet for 

udvælgelsen ikke omfatte misligholdte 

eksponeringer som omhandlet i artikel 178 

i forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

eksponeringer mod en kreditsvag låntager 

eller garantistiller, som efter det 

eksponeringsleverende instituts eller den 

oprindelige långivers bedste overbevisning: 

Or. en 



 

AM\1101734DA.doc 19/120 PE587.508v01-00 

 DA 

Begrundelse 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Ændringsforslag  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er erklæret insolvent eller har 

aftalt gældssanering eller -omlægning 

med sine kreditorer, eller hvis kreditorer 

ved en domstol er givet ret til 

tvangsinddrivelse eller erstatning som 

følge af den manglende betaling inden for 

tre år forud for indgåelsesdatoen 

Udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er erklæret insolvent eller har aftalt 

gældssanering eller -omlægning med sine 

kreditorer, eller hvis kreditorer ved en 

domstol er givet ret til tvangsinddrivelse 

eller erstatning som følge af den 

manglende betaling inden for tre år forud 

for indgåelsesdatoen 

a) er erklæret insolvent, eller hvis 

kreditorer ved en domstol er givet en 

endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke 

kan appelleres, eller erstatning som følge 

af den manglende betaling inden for tre år 

forud for indgåelsesdatoen, eller som har 

gennemgået en gældsomlægningsproces 

for så vidt angår vedkommendes 

misligholdte eksponeringer inden for tre 

år forud for datoen for overførsel eller 

tildeling af de underliggende 

eksponeringer til SSPE'en, medmindre: 

i) en omlagt underliggende eksponering 

ikke har resulteret i nye restancer siden 

datoen for omlægningen og i mindst et år 

derefter 

ii) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en gør 

tilgængelige i henhold til artikel 5, stk. 1, 

litra a), og e)-i), udtrykkeligt fastsætter 

andelen af omlagte underliggende 

eksponeringer, tidspunktet for og 

nærmere oplysninger om omlægningen 

samt deres udvikling efter datoen for 

omlægningen 

 b) på tidspunktet for indgåelsen, i 

givet fald, befandt sig på et offentligt 

kreditregister over personer med negativ 

kredithistorik 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er erklæret insolvent eller har aftalt 

gældssanering eller -omlægning med sine 

a) er erklæret insolvent, eller hvis 

kreditorer ved en domstol er givet en 
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kreditorer, eller hvis kreditorer ved en 

domstol er givet ret til tvangsinddrivelse 

eller erstatning som følge af den 

manglende betaling inden for tre år forud 

for indgåelsesdatoen 

endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke 

kan appelleres, eller erstatning som følge 

af den manglende betaling inden for tre år 

forud for indgåelsesdatoen, eller som har 

gennemgået en gældsomlægningsproces 

for så vidt angår vedkommendes 

misligholdte eksponeringer inden for tre 

år forud for datoen for overførsel eller 

tildeling af de underliggende 

eksponeringer til SSPE'en, medmindre 

 i) en omlagt underliggende 

eksponering ikke har resulteret i nye 

restancer siden datoen for 

gældsomlægningsprocessen og i mindst et 

år derefter 

 ii) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en gør 

tilgængelige i henhold til artikel 5, stk. 1, 

litra a), og e)-i), udtrykkeligt fastsætter 

andelen af omlagte underliggende 

eksponeringer, tidspunktet for og 

nærmere oplysninger om omlægningen 

samt deres udvikling efter datoen for 

omlægningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er erklæret insolvent eller har aftalt 

gældssanering eller -omlægning med sine 

kreditorer, eller hvis kreditorer ved en 

domstol er givet ret til tvangsinddrivelse 

eller erstatning som følge af den 

manglende betaling inden for tre år forud 

for indgåelsesdatoen 

a) er erklæret insolvent, eller hvis 

kreditorer ved en domstol er givet en 

endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke 

kan appelleres, eller erstatning som følge 

af den manglende betaling inden for tre år 

forud for indgåelsesdatoen, eller som har 

gennemgået en gældsomlægningsproces 

for så vidt angår vedkommendes 

misligholdte eksponeringer inden for tre 

år forud for datoen for overførsel eller 
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tildeling af de underliggende 

eksponeringer til SSPE'en, medmindre 

 i) en omlagt underliggende 

eksponering ikke har resulteret i nye 

restancer siden datoen for 

gældsomlægningsprocessen og i mindst et 

år derefter 

 ii) de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en gør 

tilgængelige i henhold til artikel 5, stk. 1, 

litra a), og e)-i), udtrykkeligt fastsætter 

andelen af omlagte underliggende 

eksponeringer, tidspunktet for og 

nærmere oplysninger om omlægningen 

samt deres udvikling efter datoen for 

omlægningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) findes i et officielt register over 

personer med negativ kredithistorik 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) findes i et officielt register over 

personer med negativ kredithistorik 

b) på tidspunktet for indgåelsen, i 

givet fald, fandtes i et offentligt 

kreditregister over personer med negativ 
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kredithistorik 

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) findes i et officielt register over 

personer med negativ kredithistorik 

b) på tidspunktet for indgåelsen, i 

givet fald, fandtes i et offentligt 

kreditregister over personer med negativ 

kredithistorik 

Or. en 

 

Ændringsforslag  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) har en kreditvurdering, som 

indikerer, at risikoen for, at 

kontraktmæssigt aftalte betalinger ikke 

erlægges, er væsentligt højere end for den 

gennemsnitlige låntager ved denne type 

lån i den relevante jurisdiktion. 

c) viser tegn på værdiforringelse i 

henhold til gældende regnskabspraksis, 

der kræver mulighed for specifikke 

hensættelser eller hvis eksponeringer, der 

skal overføres til SSPE'en, er i restance, 

hvilket indikerer potentielt stor risiko for 

misligholdelse. 

 Som undtagelse fra første afsnit kan det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelige långiver i forbindelse med 

detaileksponeringer anvende kravene i 

dette stykke på en individuel kontrakt for 

at fastslå værdiforringelse af kreditten, 

hvis muligheden for detaileksponeringer i 

henhold til andet underafsnit i artikel 178, 

stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 

finder anvendelse. 
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 Kreditrisikoen på den securitiserede 

portefølje er ikke steget betydeligt på 

tidspunktet for udvælgelsen sammenlignet 

med lignende eksponeringer, som det 

eksponeringsleverende institut besidder, 

og som ikke er securitiseret. Kravet kan 

opfyldes ved en tilfældig udvælgelse af 

eksponeringer fra en målportefølje, der 

 i) ikke er misligholdt i henhold til 

artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

575/2013 eller kreditsvag i henhold til stk. 

7 i denne artikel 

 ii) opfylder kriteriet i stk. 8 i denne 

artikel 

 iii) er indgået i henhold til første 

punktum i stk. 6 i denne artikel. 

Or. en 

Begrundelse 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Ændringsforslag  346 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Låntagerne eller garantistillerne 

skal på tidspunktet for eksponeringernes 

overførsel have erlagt mindst én betaling, 

medmindre der er tale om revolverende 

udgår 
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securitiseringer sikret ved personlige 

kassekreditter, kreditkortfordringer, 

tilgodehavender fra salg, lån ydet af 

producenter til de handlendes 

lagerfinansiering ("dealer floorplan 

finance loans") eller eksponeringer, som 

afvikles med et enkelt afdrag. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med de grønne ændringsforslag, der ændrer bibeholdelseskravet, så det 

omfatter lagring. 

 

Ændringsforslag  347 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Låntagerne eller garantistillerne 

skal på tidspunktet for eksponeringernes 

overførsel have erlagt mindst én betaling, 

medmindre der er tale om revolverende 

securitiseringer sikret ved personlige 

kassekreditter, kreditkortfordringer, 

tilgodehavender fra salg, lån ydet af 

producenter til de handlendes 

lagerfinansiering ("dealer floorplan 

finance loans") eller eksponeringer, som 

afvikles med et enkelt afdrag. 

8. Låntagerne eller garantistillerne 

skal på tidspunktet for eksponeringernes 

overførsel have erlagt mindst én betaling, 

medmindre der er tale om revolverende 

securitiseringer sikret eksponeringer, som 

afvikles med et enkelt afdrag eller som 

har en løbetid på under et år, inklusive 

uden begrænsning, månedlige betalinger 

på revolverende kreditter. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er for at "fremtidssikre" kriteriet ved at gøre det til en mere principbaseret test. 

 

Ændringsforslag  348 

Dariusz Rosati 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Låntagerne eller garantistillerne 

skal på tidspunktet for eksponeringernes 

overførsel have erlagt mindst én betaling, 

medmindre der er tale om revolverende 

securitiseringer sikret ved personlige 

kassekreditter, kreditkortfordringer, 

tilgodehavender fra salg, lån ydet af 

producenter til de handlendes 

lagerfinansiering ("dealer floorplan finance 

loans") eller eksponeringer, som afvikles 

med et enkelt afdrag. 

8. Låntagerne skal på tidspunktet for 

eksponeringernes overførsel have erlagt 

mindst én betaling, medmindre der er tale 

om revolverende securitiseringer sikret ved 

personlige kassekreditter, 

kreditkortfordringer, tilgodehavender fra 

salg, lån ydet af producenter til de 

handlendes lagerfinansiering ("dealer 

floorplan finance loans") eller 

eksponeringer, som afvikles med et enkelt 

afdrag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Tilbagebetalingen til indehaverne af 

securitiseringspositionerne må ikke i 

væsentlig grad afhænge af salget af 

aktiver, som sikrer de underliggende 

eksponeringer. Dette forhindrer ikke, at 

sådanne aktiver efterfølgende indgår i en 

roll-over eller refinansieres. 

9. Tilbagebetalingen til indehaverne af 

securitiseringspositioner må ikke 

struktureres således, at de overvejende 

afhænger af salg af aktiver, der er stillet 

som sikkerhed for de underliggende 

eksponeringer. Underliggende 

eksponeringer, der er sikret med aktiver, 

hvis værdi er garanteret eller fuldt 

beskyttet af en tilbagekøbsforpligtelse af 

sælgeren af de aktiver, som sikrer de 

underliggende eksponeringer eller af en 

anden tredjepart, er ikke afhængige af 

salg af aktiver, der sikrer de 

underliggende eksponeringer. Dette 

forhindrer ikke, at sådanne aktiver 

efterfølgende indgår i en roll-over eller 

refinansieres. 

Or. en 



 

AM\1101734DA.doc 27/120 PE587.508v01-00 

 DA 

Begrundelse 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Ændringsforslag  350 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. ESMA udarbejder, i tæt 

samarbejde med EBA og EIOPA, udkast 

til reguleringsmæssige tekniske 

standarder, der yderligere specificerer 

kriterier, der skal fastslå, at en pulje af 

eksponeringer er homogene med henblik 

på stk. 4 i denne artikel og artikel 12, stk. 

2. 

 ESMA forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest ... [tolv måneder 

efter denne forordnings ikrafttræden]. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i dette stykke omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 

1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Jakob von Weizsäcker 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Syntetisk securitisering skal ikke 

betragtes som "STS". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Morten Messerschmidt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver skal opfylde kravet 

om risikotilbageholdelse i henhold til 

denne forordnings artikel 4. 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver skal beholde en 

væsentlig nettoøkonomisk interesse i 

henhold til: 

 a) artikel 4 i tilfælde af en 

securitisering udstedt på eller efter datoen 

for denne forordnings ikrafttræden eller 

en securitisering, der er omfattet af denne 

forordning i henhold til artikel 28, stk. 4a) 

eller 

 b) alle gældende krav i henhold til 

artikel 28, stk. 4b, i tilfælde en 

securitisering, der er udstedt inden datoen 

for denne forordnings ikrafttræden. 

Or. en 

Begrundelse 

Afsætte hensættelser til overtagne transaktioner og, navnlig, bevare den nuværende 

bedstefarklausul for transaktioner før 2011 – da underpunkt ii) angiver, at kun "alle 

gældende krav i henhold til artikel 28, stk. 4b)", ville være relevante. 
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Ændringsforslag  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Rente- og valutarisici hidrørende 

fra securitiseringen skal begrænses, og de 

foranstaltninger, der træffes med henblik 

herpå, offentliggøres. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte derivater, 

medmindre disse tjener til afdækning af 

valuta- og renterisici. Disse derivater 

tegnes og dokumenteres i 

overensstemmelse med almindelige 

standarder for international finansiering. 

2. Rente- og valutarisici hidrørende 

fra securitiseringen skal begrænses, og de 

foranstaltninger, der træffes med henblik 

herpå, offentliggøres. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte derivater. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Alle rentebetalinger vedrørende 

aktiver og forpligtelser i securitiseringen, 

som er bundet til en referencerente, skal 

baseres på almindeligt anvendte 

markedsrentesatser og må ikke knyttes til 

komplekse formler eller derivater. 

3. Alle rentebetalinger vedrørende 

aktiver og forpligtelser i securitiseringen, 

som er bundet til en referencerente, skal 

baseres på almindeligt anvendte 

markedsrentesatser og må ikke knyttes til 

formler eller derivater. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 6 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) processer og ansvar, som er 

nødvendige for at sikre, at misligholdelse 

fra administrationsselskabets side eller 

dettes insolvens ikke medfører, at 

varetagelsen af forvaltningsopgaven 

ophører 

b) processer og ansvar, som er 

nødvendige for at sikre, at misligholdelse 

fra administrationsselskabets side eller 

dettes insolvens ikke medfører, at 

varetagelsen af forvaltningsopgaven 

ophører, såsom en kontraktmæssig 

udskiftningsbestemmelse, som giver 

mulighed for udskiftning af 

administrationsselskabet i tilfælde af 

misligholdelse eller insolvens 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med artikel 9, stk. 6, er at undgå en situation, hvor fordringer ikke inddrives 

længere på grund af "administrationsselskabets misligholdelse eller insolvens". Den 

manglende inddrivelse af fordringer vil naturligvis være til skade for investoren. Det er derfor 

allerede almindelig markedspraksis at enes om en "udskiftningsklausul" for at sikre, at et 

andet administrationsselskab træder til, hvis det oprindelige administrationsselskab 

misligholder eller bliver insolvent. Investorerne er sikrede, da der er sørget for, at de 

månedlige afdrag fortsat inddrives. 

 

Ændringsforslag  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 - stk. 6 - litra c  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) bestemmelser, der sikrer udskiftning af 

derivatmodparter, likviditetsstillere og 

kontoførende bank i tilfælde af 

misligholdelse fra disses side, disses 

insolvens samt andre angivne hændelser, 

hvis det er relevant. 

udgår 

Or. it 
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Ændringsforslag  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Transaktionsdokumentationen skal 

formuleres klart og konsekvent og 

indeholde definitioner, afhjælpende 

foranstaltninger og øvrige foranstaltninger 

relateret til låntagernes overtrædelse af 

kontraktvilkår og misligholdelse fra disses 

side, til gældsomlægning, 

gældseftergivelse, henstand, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs") og inddrivelser foruden 

andre afhjælpende foranstaltninger relateret 

til aktivers udvikling. Nævnte 

dokumentation skal klart angive 

prioriteringen af betalinger, 

udløsningstærskler, ændringer i 

prioriteringen af betalinger i forbindelse 

med udløsende hændelser samt 

forpligtelsen til at rapportere sådanne 

hændelser. Enhver ændring i 

prioriteringen af betalinger skal 

rapporteres, når den finder sted. 

7. Transaktionsdokumentationen skal 

formuleres klart og konsekvent og 

indeholde definitioner, afhjælpende 

foranstaltninger og øvrige foranstaltninger 

relateret til låntagernes overtrædelse af 

kontraktvilkår og misligholdelse fra disses 

side, til gældsomlægning, 

gældseftergivelse, henstand, 

betalingsfrihed, tab, omklassificeringer 

("charge offs") og inddrivelser foruden 

andre afhjælpende foranstaltninger relateret 

til aktivers udvikling. Der kan foretages 

ændringer i sådanne vilkår og processer, 

forudsat at disse ændringer i væsentlig 

grad forringer tilbagebetalingen af 

securitiseringspositionerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en skal 

før investeringen give investor adgang til 

data vedrørende den statiske og dynamiske 

historiske misligholdelses- og 

tabsudvikling, bl.a. data vedrørende 

overtrædelse af kontraktvilkår og 

1. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut skal før 

investeringen give investor adgang til data 

vedrørende den statiske og dynamiske 

historiske misligholdelses- og 

tabsudvikling, bl.a. data vedrørende 

overtrædelse af kontraktvilkår og 
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misligholdelse, for eksponeringer, som i alt 

væsentligt svarer til dem, som securitiseres. 

Disse data skal omfatte en periode på 

mindst syv år for ikke-detaileksponeringer 

og fem år for detaileksponeringer. 

Kriterierne for at sidestille eksponeringer 

skal offentliggøres. 

misligholdelse, for eksponeringer, som i alt 

væsentligt svarer til dem, som securitiseres. 

Disse data skal omfatte en periode på 

mindst syv år for ikke-detaileksponeringer 

og fem år for detaileksponeringer. 

Kriterierne for at sidestille eksponeringer 

skal offentliggøres. 

Or. en 

Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er normalt begrænset til overførsel af den likviditet, der er genereret af 

aktiverne, til indehaverne af aktierne og gælden. Det har ingen indflydelse på opsætning eller 

administration af selve securitiseringen eller nogen indflydelse eller uafhængig viden om de 

underliggende aktivers performance. 

 

Ændringsforslag  359 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En stikprøve af de underliggende 

eksponeringer skal kontrolleres af en 

relevant og uafhængig ekstern instans 

forud for udstedelsen af de værdipapirer, 

som securitiseringen giver anledning til, 

idet det bl.a. ved et konfidensniveau på 95 

% undersøges, om de offentliggjorte data 

vedrørende de underliggende 

eksponeringer er nøjagtige. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det eksponeringsleverende institut 

eller det organiserende institut skal 

forelægge en "liability cash flow"-model 

for investorerne, såvel før fastsættelsen af 

prisen på securitiseringen som på løbende 

basis. 

3. Det eksponeringsleverende institut 

eller det organiserende institut skal 

forelægge en klart dokumenteret "liability 

cash flow"-model for investorerne, såvel 

før fastsættelsen af prisen på 

securitiseringen som på løbende basis, som 

netop repræsenterer det kontraktmæssige 

forhold mellem de underliggende 

eksponeringer og de betalinger, der 

strømmer mellem det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut, investorer, andre 

tredjeparter og SSPE'en. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det eksponeringsleverende institut 

eller det organiserende institut skal 

forelægge en "liability cash flow"-model 

for investorerne, såvel før fastsættelsen af 

prisen på securitiseringen som på løbende 

basis. 

3. Det eksponeringsleverende institut 

eller det organiserende institut skal stille en 

"liability cash flow"-model til rådighed for 

investorerne, såvel før fastsættelsen af 

prisen på securitiseringen som på løbende 

basis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Det eksponeringsleverende institut, udgår 
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det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse af 

denne forordnings artikel 5 og skal gøre 

alle de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige 

for potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 

dage efter transaktionens afslutning. 

Or. en 

Begrundelse 

Enhver sådan offentliggørelse kan medføre overtrædelse af artikel 3, stk. 1, i direktiv (EF) 

2003/71, da den kan betragtes som udbud af værdipapirer til offentligheden uden 

forudgående offentliggørelse af et godkendt prospekt. 

 

Ændringsforslag  363 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse af 
denne forordnings artikel 5 og skal gøre 

alle de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

4. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en skal 

overholde denne forordnings artikel 5 og 

skal gøre alle de oplysninger, der kræves i 

henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), 

tilgængelige, i overensstemmelse med stk. 

4a, forud for prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut og SSPE'en skal gøre 
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organiserende institut og SSPE'en skal gøre 

de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, b)-e), tilgængelige forud 

for prisfastsættelsen, i det mindste i udkast 

eller foreløbig form, hvis dette er tilladt i 

henhold til artikel 3 i direktiv 2003/71/EF. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal gøre 

det endelige dokument tilgængeligt for 

investorerne senest 15 dage efter 

transaktionens afslutning. 

de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1a, b)-e), og artikel 5, stk. 

1b, litra b)-e), i overensstemmelse med stk. 

4, litra a), i denne artikel, forud for 

prisfastsættelsen, i det mindste i udkast 

eller foreløbig form. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal, i 

overensstemmelse med stk. 8a, gøre det 

endelige dokument tilgængeligt senest 15 

dage efter transaktionens afslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse af 

denne forordnings artikel 5 og skal gøre 

alle de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 dage 

efter transaktionens afslutning. 

4. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut er i fællesskab 

ansvarlige for overholdelse af denne 

forordnings artikel 5 og er ansvarlige for 

sikring af, at alle de oplysninger, der 

kræves i henhold til artikel 5, stk. 1, litra 

a), gøres tilgængelige for potentielle 

investorer forud for prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut er ansvarlige for, at 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut og det organiserende institut er 

ansvarlige for sikring af, at det endelige 

dokument gøres tilgængeligt for 

investorerne senest 15 dage efter 

transaktionens afslutning. 

Or. en 
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Begrundelse 

SSPE'ens forpligtelser er normalt begrænset til overførsel af den likviditet, der er genereret af 

aktiverne, til indehaverne af aktierne og gælden. Det har ingen indflydelse på opsætning eller 

administration af selve securitiseringen eller nogen indflydelse eller uafhængig viden om de 

underliggende aktivers performance. 

 

Ændringsforslag  365 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. For offentlige securitiseringer 

gøres oplysningerne, der er anført i stk. 4, 

offentligt tilgængelige. For private 

securitiseringer, stilles oplysningerne, der 

anført i stk. 4 til rådighed for investorerne 

og, på anmodning, for de kompetente 

nationale myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 ESMA udarbejder retningslinjer, der er 

rettet til de eksponeringsleverende 

institutter, originale långivere, de 

organiserende institutter, SSPE'er og 

tredjeparter med ansvar for vurdering af 

opfyldelsen af STS-kriterierne, om en 

harmoniseret fortolkning og anvendelse 

af bestemmelserne i artikel 8, 9 og 10. 

Or. en 
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Ændringsforslag  367 

Morten Messerschmidt 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 3 – afdeling 2 – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Krav til ABCP-securitisering Krav til ABCP- og privat securitisering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 udgår 

Simple, transparente og standardiserede 

ABCP-securitiseringer 

 

ABCP-securitiseringer anses for at være 

"STS", hvis ABCP-programmet 

overholder kravene i denne forordnings 

artikel 13, og alle transaktioner inden for 

nævnte ABCP-program opfylder kravene i 

artikel 12. 

 

Or. it 

Begrundelse 

Denne type transaktioner falder ikke ind under den ramme, der defineres STS. 

 

Ændringsforslag  369 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Simple, transparente og standardiserede 

ABCP-securitiseringer 

Simple, transparente og standardiserede 

ABCP-programmer, ABCP-transaktioner 

og private securitiseringer 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag vil ikke gøre det muligt at behandle en ABCP-transaktion som STS, 

medmindre den var i et ABCP-program, der opfylder alle kriterier, hvilket igen ville kræve, at 

ikke blot transaktionen, men alle øvrige transaktioner i ABCP-programmet opfylder alle 

ABCP-transaktionskriterier. 

 

Ændringsforslag  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ABCP-securitiseringer anses for at være 

"STS", hvis ABCP-programmet 

overholder kravene i denne forordnings 

artikel 13, og alle transaktioner inden for 

nævnte ABCP-program opfylder kravene i 

artikel 12. 

En ABCP-transaktion anses for at være 

STS, hvis den overholder kravene til 

transaktionsniveau i artikel 12. 

 Et ABCP-program anses for at være STS, 

hvis det overholder kravene i artikel 13. 

Or. en 

Begrundelse 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 
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Ændringsforslag  371 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ABCP-securitiseringer anses for at være 

"STS", hvis ABCP-programmet overholder 

kravene i denne forordnings artikel 13, og 

alle transaktioner inden for nævnte ABCP-

program opfylder kravene i artikel 12. 

 

ABCP-transaktioner og andre private 

securitiseringer anses for at være "STS", 

hvis ABCP-programmet overholder 

kravene i denne forordnings artikel 13, og 

alle transaktioner inden for nævnte ABCP-

program opfylder kravene i artikel 12. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 12 

Krav på transaktionsniveau 

1. En transaktion inden for et ABCP-

program skal opfylde kravene i afdeling 1 

i dette kapitel undtagen artikel 7, artikel 8, 

stk. 4 og 6, artikel 9, stk. 3, 4, 5, 6 og 8 

samt artikel 10, stk. 3. Med henblik på 

denne afdeling anvendes begreberne 

"eksponeringsleverende institut" og 

"oprindelig långiver", jf. artikel 8, stk. 7, i 

betydningen "sælger". 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

udgår 
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højst to år, og hvor ingen har en 

restløbetid på over tre år. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte lån sikret ved pant i beboelses- 

eller erhvervsejendom eller boliglån med 

fuld garanti, som omhandlet i artikel 129, 

stk. 1, litra e) i forordning (EU) nr. 

575/2013. De underliggende 

eksponeringer skal indeholde 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte betalingsstrømme, som er 

betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

3. Alle rentebetalinger vedrørende 

aktiver og forpligtelser i 

securitiseringstransaktionen, som er 

bundet til en referencerente, skal baseres 

på almindeligt anvendte 

markedsrentesatser, men må ikke knyttes 

til komplekse formler eller derivater. 

4. Efter misligholdelse fra sælgers 

side eller en opsigelseshændelse må ingen 

betydelige kontantbeløb tilbageholdes i 

SSPE'en, og indtægter fra afdrag på de 

underliggende eksponeringer videregives 

til de investorer, som besidder en 

securitiseringsposition, via sekventiel 

betaling til securitiseringspositionerne i 

overensstemmelse med 

securitiseringspositionens rangorden. Der 

må ikke være bestemmelser, som kræver 

automatisk likvidation af de 

underliggende eksponeringer til 

markedsværdi. 

5. De underliggende eksponeringer 

skal indgås som led i sælgers almindelige 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke er mindre 

strenge end dem, som sælger anvender 

ved indgåelse af tilsvarende 
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eksponeringer, som ikke securitiseres. 

Væsentlige ændringer i 

bevillingsstandarder skal være fuldt 

tilgængelige for potentielle investorer. I 

tilfælde af securitiseringer, hvor de 

underliggende eksponeringer er boliglån, 

må puljen af lån ikke omfatte lån, som er 

markedsført og bevilget med den klausul, 

at låneansøgeren eller, hvor det er 

relevant, mæglerne, er gjort opmærksom 

på, at oplysningerne muligvis ikke er 

verificeret af långiveren. Sælger skal have 

erfaring med indgåelse af eksponeringer 

af samme art som de securitiserede. 

6. Transaktionsdokumentationen 

skal indeholde hændelser for afslutning 

af den revolverende periode, herunder 

som minimum de følgende: 

a) en forringelse af de underliggende 

eksponeringers kreditkvalitet, som bringer 

denne ned på eller under en på forhånd 

fastlagt tærskel 

b) forekomst af en insolvensrelateret 

hændelse med hensyn til sælger eller 

administrationsselskabet 

c) der genereres ikke tilstrækkeligt 

med nye underliggende eksponeringer, 

som opfylder den på forhånd fastlagte 

kreditkvalitet. 

7. Transaktionsdokumentationen 

skal klart angive: 

a) aftalemæssige forpligtelser, 

opgaver og ansvar for det organiserende 

institut og administrationsselskabet samt 

dettes forvaltningsteam, som skal have 

erfaring med forvaltning af de 

underliggende eksponeringer og, hvis det 

er relevant, for trustee og udbydere af 

andre accessoriske tjenesteydelser 

b) processer og ansvar, som er 

nødvendige for at sikre, at misligholdelse 

fra administrationsselskabets side eller 

dettes insolvens ikke medfører, at 

varetagelsen af forvaltningsopgaven 

ophører 
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c) bestemmelser, der sikrer 

udskiftning af derivatmodparter og 

kontoførende bank i tilfælde af 

misligholdelse fra disses side, disses 

insolvens eller andre angivne hændelser, 

hvis det er relevant. 

d) Det organiserende institut skal selv 

udvise due diligence og kontrollere, at 

sælger lever op til sunde 

bevillingsstandarder, muligheder for 

gældsafvikling samt 

inddrivelsesprocedurer, som opfylder 

kravene i artikel 259, stk. 3, litra i)-m), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

tilsvarende krav i tredjelande.  

Politikker, procedurer og 

risikostyringskontroller skal være 

veldokumenterede, og der skal være 

indført effektive systemer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En transaktion inden for et ABCP-

program skal opfylde kravene i afdeling 1 i 

dette kapitel undtagen artikel 7, artikel 8, 

stk. 4 og 6, artikel 9, stk. 3, 4, 5, 6 og 8 

samt artikel 10, stk. 3. Med henblik på 

denne afdeling anvendes begreberne 

"eksponeringsleverende institut" og 

"oprindelig långiver", jf. artikel 8, stk. 7, i 

betydningen "sælger". 

1. En transaktion inden for et ABCP-

program skal opfylde kravene i denne 

artikel for at blive anset for at være STS. 

Med henblik på denne afdeling anvendes 

begreberne "eksponeringsleverende 

institut" og "oprindelig långiver", jf. artikel 

8, stk. 7, i betydningen "sælger". 

Or. en 

Begrundelse 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 



 

AM\1101734DA.doc 43/120 PE587.508v01-00 

 DA 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Ændringsforslag  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Tilbagebetalingen til indehaverne 

af securitiseringspositionerne må ikke 

afhænge hovedsageligt af salget af 

aktiver, som sikrer de underliggende 

eksponeringer. Denne bestemmelse finder 

ikke anvendelse på aktiver af en værdi, 

der er garanteret, eller fuldt begrænset 

ved en effektiv forpligtelse fra sælgers 

side eller en anden tredjepart til at 

genkøbe eller refinansiere aktivet og sikre 

den underliggende eksponering på et fast 

beløb. Dette forhindrer ikke, at sådanne 

aktiver efterfølgende indgår i en roll-over 

eller refinansieres. 

Or. en 

Begrundelse 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 
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leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

position does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure. In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Ændringsforslag  375 

Morten Messerschmidt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst to år, og hvor ingen har en restløbetid 

på over tre år. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte lån sikret 

ved pant i beboelses- eller 

erhvervsejendom eller boliglån med fuld 

garanti, som omhandlet i artikel 129, stk. 1, 

litra e) i forordning (EU) nr. 575/2013. De 

underliggende eksponeringer skal 

indeholde kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

2. ABCP- og private securitiseringer 

skal sikres ved en pulje af underliggende 

eksponeringer, som er homogene med 

hensyn til aktivtype og har en vægtet 

gennemsnitlig restløbetid på højst fem år, 

og hvor ingen har en restløbetid på over 

syv år. De underliggende eksponeringer må 

ikke omfatte lån sikret ved pant i 

beboelses- eller erhvervsejendom eller 

boliglån med fuld garanti, som omhandlet i 

artikel 129, stk. 1, litra e) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. De underliggende 

eksponeringer skal indeholde 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte betalingsstrømme, som er 

betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

Or. en 
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Begrundelse 

ABCP-programmer leverer arbejdskapital til mange virksomheder af alle størrelser i Europa. 

Det er en værdifuld finansieringskilde særligt for SMV'er, unoterede og ikke-vurderede 

virksomheder. Med den nuværende ordlyd af Kommissionens tekst vil mange ABCP-

programmer ikke kunne opfylde STS-kriterierne, da forslaget indeholder en begrænsning af 

aktivernes udløbstid. Dette vil udelukke aktiver med længere udløbstid, såsom lån, leasing af 

udstyr eller SMV-lån med længere løbetid. Dette ændringsforslag erkender de strukturelle 

karakteristika ved ABCP, såsom puljer af billån eller -leasingaftaler, hvis underliggende 

aktiver har længere udløbstid (op til 5-7 år). 

 

Ændringsforslag  376 

Burkhard Balz 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst to år, og hvor ingen har en restløbetid 

på over tre år. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte lån sikret 

ved pant i beboelses- eller 

erhvervsejendom eller boliglån med fuld 

garanti, som omhandlet i artikel 129, stk. 1, 

litra e) i forordning (EU) nr. 575/2013. De 

underliggende eksponeringer skal 

indeholde kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst fem år, og hvor ingen har en 

restløbetid på over syv år. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte lån sikret ved pant i beboelses- 

eller erhvervsejendom eller boliglån med 

fuld garanti, som omhandlet i artikel 129, 

stk. 1, litra e) i forordning (EU) nr. 

575/2013. De underliggende eksponeringer 

skal indeholde kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 
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Ændringsforslag  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst to år, og hvor ingen har en 

restløbetid på over tre år. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte lån sikret ved pant i beboelses- 

eller erhvervsejendom eller boliglån med 

fuld garanti, som omhandlet i artikel 129, 

stk. 1, litra e) i forordning (EU) nr. 

575/2013. De underliggende 

eksponeringer skal indeholde 

kontraktmæssigt bindende forpligtelser, 

som kan håndhæves med fuld regresret 

over for låntagerne og er forbundet med 

fastsatte betalingsstrømme, som er 

betalinger vedrørende leje, hovedstol og 

renter, eller som er relateret til eventuelle 

andre rettigheder til at modtage indkomst 

fra aktiver, som garanterer sådanne 

betalinger. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte 

værdipapirer som defineret i direktiv 

2014/65/EU. 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype som 

fastsat i artikel 8, stk. 4, og skal have en 

vægtet gennemsnitlig restløbetid på højst 

fire år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst to år, og hvor ingen har en restløbetid 

på over tre år. De underliggende 

eksponeringer må ikke omfatte lån sikret 

ved pant i beboelses- eller 

erhvervsejendom eller boliglån med fuld 

garanti, som omhandlet i artikel 129, stk. 1, 

litra e) i forordning (EU) nr. 575/2013. De 

underliggende eksponeringer skal 

indeholde kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

2. Transaktioner inden for et ABCP-

program skal sikres ved en pulje af 

underliggende eksponeringer, som er 

homogene med hensyn til aktivtype og har 

en vægtet gennemsnitlig restløbetid på 

højst tre år, og hvor ingen har en 

restløbetid på over seks år. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte lån sikret ved pant i beboelses- 

eller erhvervsejendom eller boliglån med 

fuld garanti, som omhandlet i artikel 129, 

stk. 1, litra e) i forordning (EU) nr. 

575/2013. De underliggende eksponeringer 

skal indeholde kontraktmæssigt bindende 

forpligtelser, som kan håndhæves med fuld 

regresret over for låntagerne og er 

forbundet med fastsatte betalingsstrømme, 

som er betalinger vedrørende leje, 

hovedstol og renter, eller som er relateret 

til eventuelle andre rettigheder til at 

modtage indkomst fra aktiver, som 

garanterer sådanne betalinger. De 

underliggende eksponeringer må ikke 

omfatte værdipapirer som defineret i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  379 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Alle rentebetalinger vedrørende 

aktiver og forpligtelser i 

securitiseringstransaktionen, som er 

bundet til en referencerente, skal baseres 

på almindeligt anvendte 

markedsrentesatser, men må ikke knyttes 

til komplekse formler eller derivater. 

3. Med henblik på artikel 9, stk. 3, 

kan renten på eller andet afkast på 

securitiseringstransaktionens forpligtelser 

over for ABCP-programmet baseres på 

ABCP-programmets 

finansieringsomkostninger, herunder, 

men ikke begrænset til, omkostningerne 
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ved udstedelse af kortfristet gældsbrev. 

Or. en 

Begrundelse 

ABCP-investeringsselskaber strukturerer ofte underliggende transaktioner til at betale renter 

eller udbytte baseret på investeringsselskabets omkostninger, herunder men ikke begrænset til 

udstedelse af kortfristede gældsbreve, omkostninger til likviditetsforpligtelser eller 

likviditetsfinansiering og andre omkostninger, der er relateret til transaktionen eller til 

investeringsselskabets aktiver i almindelighed. Dette skal hindre eller begrænse enhver 

uoverensstemmelse mellem afkast af programmets aktiver og passiver og driftsomkostninger. 

 

Ændringsforslag  380 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De underliggende eksponeringer 

skal indgås som led i sælgers almindelige 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke er mindre 

strenge end dem, som sælger anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, 

som ikke securitiseres. Væsentlige 

ændringer i bevillingsstandarder skal være 

fuldt tilgængelige for potentielle 

investorer. I tilfælde af securitiseringer, 

hvor de underliggende eksponeringer er 

boliglån, må puljen af lån ikke omfatte lån, 

som er markedsført og bevilget med den 

klausul, at låneansøgeren eller, hvor det er 

relevant, mæglerne, er gjort opmærksom 

på, at oplysningerne muligvis ikke er 

verificeret af långiveren. Sælger skal have 

erfaring med indgåelse af eksponeringer af 

samme art som de securitiserede. 

5. De underliggende eksponeringer 

skal indgås som led i sælgers almindelige 

virksomhed i henhold til 

bevillingsstandarder, som ikke er mindre 

strenge end dem, som sælger anvender ved 

indgåelse af tilsvarende eksponeringer, 

som ikke securitiseres. Væsentlige 

ændringer i bevillingsstandarder skal være 

tilgængelige for det organiserende institut 

og andre parter, der er direkte eksponeret 

for ABCP-transaktionen, uden unødig 

forsinkelse. I tilfælde af securitiseringer, 

hvor de underliggende eksponeringer er 

boliglån, må puljen af lån ikke omfatte lån, 

som er markedsført og bevilget med den 

klausul, at låneansøgeren eller, hvor det er 

relevant, mæglerne, er gjort opmærksom 

på, at oplysningerne muligvis ikke er 

verificeret af långiveren. Sælger skal have 

erfaring med indgåelse af eksponeringer af 

samme art som de securitiserede. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det aktuelle forslag kræver væsentlig og detaljeret offentliggørelse af følsomme oplysninger, 

hvilket kan være uforholdsmæssigt og irrelevant for investoren i henseende til vedkommendes 

due diligence. 

 

Ændringsforslag  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 6 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) der genereres ikke tilstrækkeligt med 

nye underliggende eksponeringer, som 

opfylder den på forhånd fastlagte 

kreditkvalitet. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

I transaktioner med ABCP-tilgodehavender er det ret almindeligt, at den underliggende 

eksponering svinger og den maksimale købsgrænse ikke nås. Det skyldes arten af forretningen 

eller vareklassen og er ikke relevant for STS-kriterier. Følgelig bør dette krav udgå. 

 

Ændringsforslag  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 7 – litra d – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det organiserende institut skal selv udvise 

due diligence og kontrollere, at sælger 

lever op til sunde bevillingsstandarder, 

muligheder for gældsafvikling samt 

inddrivelsesprocedurer, som opfylder 

kravene i artikel 259, stk. 3, litra i)-m), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

tilsvarende krav i tredjelande. 

Det organiserende institut skal selv udvise 

due diligence og kontrollere, at sælger 

lever op til sunde bevillingsstandarder. 

Or. en 
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Begrundelse 

Der bør ikke henvises til artikel 259, stk. 3, litra i)-m), fordi de respektive krav vedrører 

ABCP-programmet og er ikke kompatible med gældsafviklingsmuligheder og 

inddrivelsesprocesser for en enkelt transaktion. 

 

Ændringsforslag  383 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 1.  Det organiserende institut for 

ABCP-programmet skal være et 

kreditinstitut under tilsyn i henhold til 

direktiv 2013/36/EU eller en reguleret 

fonds- eller kapitalforvalter. 

 2.  Det organiserende institut for et 

ABCP-program skal fungere som udbyder 

af en likviditetsfacilitet og understøtte alle 

securitiseringspositioner på ABCP-

programniveau ved at dække dels alle 

likviditets- og kreditrisici og alle 

væsentlige udvandingsrisici for de 

securitiserede eksponeringer, dels øvrige 

transaktionsomkostninger og 

omkostninger vedrørende programmet 

som helhed, der er forbundet med denne 

støtte. Det organiserende institut skal give 

investorer en beskrivelse af den støtte, der 

ydes på transaktionsniveau, herunder en 

beskrivelse af de likviditetsfaciliteter, der 

stilles til rådighed. 

 3. Det organiserende institut for 

ABCP-programmet kontrollerer, før det 

eksponeres mod en ABCP-transaktion, at 

sælger yder alle sine lån på grundlag af 

velfunderede og veldefinerede kriterier og 

klart fastsatte procedurer for godkendelse, 

ændring, fornyelse og finansiering af 

disse lån og har indført effektive systemer 

til anvendelse af disse kriterier og 

procedurer. Det organiserende institut 
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skal selv udvise rettidig omhu og 

kontrollere, at sælger lever op til sunde 

bevillingsstandarder, muligheder for 

gældsafvikling samt 

inddrivelsesprocedurer, som opfylder 

kravene i artikel 259, stk. 3, litra i)-m), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

tilsvarende krav i tredjelande. Politikker, 

procedurer og risikostyringskontroller 

skal være veldokumenterede, og der skal 

være indført effektive systemer. 

 4.  Sælger skal på 

transaktionsniveauet eller det 

organiserende institut på ABCP-

programniveauet opfylde kravet om 

risikotilbageholdelse i henhold til artikel 

4. 

 5.  Artikel 5 finder anvendelse på 

ABCP-programmer. Det organiserende 

institut for ABCP-programmet er 

ansvarligt for overholdelse af artikel 5 og: 

 a)  stiller alle aggregerede 

oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, litra a), til rådighed for 

investorerne, og disse oplysninger 

ajourføres hvert kvartal 

 b)  stiller de oplysninger, der kræves i 

henhold til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), til 

rådighed. 

 6.  Såfremt det organiserende institut 

ikke fornyer finansieringstilsagnet om 

likviditetsfaciliteten inden dets 

udløbsdato, skal der ske træk på 

likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, 

som udløber, skal tilbagebetales. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

før prisfastsættelsen give potentielle 

investorer adgang til data vedrørende den 

statiske og dynamiske historiske 

misligholdelses- og tabsudvikling, bl.a. 

data vedrørende overtrædelse af 

kontraktvilkår og misligholdelse, for 

eksponeringer, som i alt væsentligt svarer 

til dem, som securitiseres til indehaverne 

af securitiseringspositionen. Hvis det 

organiserende institut ikke har adgang til 

sådanne data, skal det af sælgeren få 

adgang til data om statisk eller dynamisk 

grundlag, historisk udvikling, bl.a. data 

vedrørende overtrædelse af kontraktvilkår 

og misligholdelse, for eksponeringer, som 

i alt væsentligt svarer til dem, som 

securitiseres. Disse data skal omfatte en 

periode på mindst fem år, undtagen for 

tilgodehavender fra salg og andre 

kortfristede tilgodehavender, hvis 

historiske periode ikke må være kortere 

end en periode på tre år. Datakilderne og 

kriterierne for at sidestille eksponeringer 

skal offentliggøres. 

Or. en 

Begrundelse 

I stedet for at henvise til artikel 10, stk. 1, bør dette spørgsmål, for ABCP-transaktioner, 

behandles i et særskilt stykke i artikel 12. I denne forbindelse skal det præciseres, at 

oplysninger om historiske misligholdelser kun bør gives til indehavere af 

securitiseringspositioner. I tilfælde af et fuldt understøttet ABCP-program er investorer 

beskyttet af likviditetsfaciliteterne. Potentielle investorer behøver derfor ikke oplysninger om 

historiske misligholdelser og tabsudvikling for at træffe en informeret beslutning om 

investering. Desuden skal længden af tidsserier for historiske oplysninger begrænses til tre år 

for handelstilgodehavender. 

 

Ændringsforslag  385 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 13 

Krav på programniveau 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

denne forordnings artikel 12. 

2.  Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver skal opfylde kravet 

om risikotilbageholdelse i henhold til 

denne forordnings artikel 4. 

3.  ABCP-programmet må ikke være 

en resecuritisering, og kreditforbedringen 

må ikke etablere en trancheopdeling i 

andet lag på programniveau. 

4.  Det organiserende institut for 

ABCP-programmet skal være et 

kreditinstitut under tilsyn i henhold til 

direktiv 2013/36/EU. Det organiserende 

institut skal fungere som udbyder af en 

likviditetsfacilitet og understøtte alle 

securitiseringspositioner på 

transaktionsniveau inden for ABCP-

programmet samt dække dels alle 

likviditets- og kreditrisici og alle 

væsentlige udvandingsrisici for de 

securitiserede eksponeringer, dels øvrige 

transaktionsomkostninger og 

omkostninger vedrørende programmet 

som helhed. 

5.  De værdipapirer, der udstedes som 

led i et ABCP-program, må ikke 

indeholde call-optioner, bestemmelser om 

forlængelse eller andre klausuler, som 

påvirker deres endelige udløbstidspunkt. 

6.  Rente- og valutarisici, som opstår 

på ABCP-programniveau skal begrænses, 

og de foranstaltninger, der træffes med 

henblik herpå, offentliggøres. Derivater 

må kun anvendes på programniveau til 

afdækning af valuta- og renterisici. 

udgår 
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Sådanne derivater dokumenteres i 

overensstemmelse med almindelige 

standarder for international finansiering. 

7.  Dokumentationen vedrørende 

programmet skal klart angive: 

a)  det ansvar, som påhviler trustee og 

andre enheder med betroede opgaver over 

for investorerne 

b)  bestemmelser, som letter den 

rettidige løsning af konflikter mellem det 

organiserende institut og indehaverne af 

securitiseringspositioner 

c)  aftalemæssige forpligtelser, 

opgaver og ansvar for det organiserende 

institut samt dettes forvaltningsteam, som 

skal have erfaring med kreditbevilling, 

samt for trustee og andre udbydere af 

accessoriske tjenesteydelser 

d)  processer og ansvar, som er 

nødvendige for at sikre, at misligholdelse 

fra administrationsselskabets side eller 

dettes insolvens ikke medfører, at 

varetagelsen af forvaltningsopgaven 

ophører 

e)  bestemmelser vedrørende 

udskiftning af derivatmodparter og 

kontoførende bank på ABCP-

programniveau i tilfælde af misligholdelse 

fra disses side, disses insolvens og andre 

angivne hændelser, hvis det er relevant. 

f)  at der i forbindelse med angivne 

hændelser samt misligholdelse fra det 

organiserende instituts side eller dettes 

insolvens vil blive truffet afhjælpende 

foranstaltninger med henblik på 

sikkerhedsstillelse for 

finansieringstilsagnet eller udskiftning af 

udbyderen af likviditetsfaciliteten, hvis det 

er nødvendigt. Såfremt udbyderen af 

likviditetsfaciliteten ikke fornyr 

finansieringstilsagnet inden for 30 dage 

fra dets udløbsdato, skal der ske træk på 

likviditetsfaciliteten, de værdipapirer, som 

udløber, skal tilbagebetales, og 

transaktionerne skal ophøre med at købe 

eksponeringer og tilbagebetale de 
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eksisterende underliggende 

eksponeringer. 

Politikker, procedurer og 

risikostyringskontroller skal være 

veldokumenterede, og der skal være 

indført effektive systemer. 

8.  Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse på 

ABCP-programniveau af denne 

forordnings artikel 5 og skal gøre alle de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 

dage efter transaktionens afslutning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  386 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

denne forordnings artikel 12. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  387 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

denne forordnings artikel 12. 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

artikel 12, stk. 1a-1d, 1h-1j, og stk. 3-7. 

 På alle tidspunkter skal mindst 70 % af 

det samlede beløb af de eksponeringer, 

der ligger til grund for transaktionerne 

inden for et ABCP-program, og som 

finansieres af programmet, opfylde 

kravene i artikel 12, stk. 1e, 1f, 1g, og stk. 

2. 

 I en periode på to år fra … [denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato] kan op 

til 20 % af det samlede beløb være 

eksponeringer mod 

securitiseringstransaktioner, der ikke 

opfylder disse krav. 

Or. en 

Begrundelse 

ABCP-programmers aktiver kan omfatte ikke blot securitiseringstransaktioner, men også 

sikrede udlånstransaktioner eller andre transaktioner, som af en eller anden grund ikke kan 

betegnes som "securitisering" i henhold til definitionen i CRR. Sådanne transaktioner, der 

ofte stiller betydelig finansiering til bankens organiserende instituts SMV-kunder - vil ikke 

falde ind under en CRR-definitionen af securitisering, endsige opfylder de kvalificerende 

securitiseringskriterier. Det er vigtigt, at kriterierne giver et ABCP-program mulighed for at 

finansiere sådanne ikke-securitiseringstransaktioner uden at påvirke dets status som et 

kvalificerende ABCP-program. 

 

Ændringsforslag  388 

Burkhard Balz 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

denne forordnings artikel 12. 

1. Alle transaktioner i et ABCP-

program skal opfylde kravene i denne 

forordnings artikel 12 i, med undtagelse af 

enkelttransaktioner, der beløber sig op til 

15 % af det samlede beløb af de 

eksponeringer, der ligger under et ABCP-

program. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle transaktioner inden for et 

ABCP-program skal opfylde kravene i 

denne forordnings artikel 12. 

1. 70 % af ABCP-transaktionerne 

inden for et ABCP-program, målt som 

omfanget af securitiserede eksponeringer, 
skal opfylde kravene i denne forordnings 

artikel 12. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 

loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 
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Ændringsforslag  390 

Morten Messerschmidt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De værdipapirer, der udstedes som 

led i et ABCP-program, må ikke 

indeholde call-optioner, bestemmelser om 

forlængelse eller andre klausuler, som 

påvirker deres endelige udløbstidspunkt. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Mange ABCP-programmer med flere sælgere, der er vigtige for finansiering af 

realøkonomiske aktiver såsom handelstilgodehavender, billån, leasing etc. har tilføjet 

beføjelsen til at udstede kortfristede gældsbrev med call-optioner (opbevaret af 

investeringsselskabet) eller salgsoptioner (opbevaret af investoren) med henblik på forsigtig 

forvaltning af likvide midler. Det hedder endvidere i artikel 13, stk. 4, at ”[d]et organiserende 

institut for ABCP-programmet skal være et kreditinstitut [og] skal fungere som udbyder af en 

likviditetsfacilitet og understøtte alle securitiseringspositioner på transaktionsniveau inden 

for ABCP-programmet samt dække dels alle likviditets- og kreditrisici” således, at 

investorens risiko er identisk med det organiserende instituts. 

 

Ændringsforslag  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De værdipapirer, der udstedes som 

led i et ABCP-program, må ikke indeholde 

call-optioner, bestemmelser om 

forlængelse eller andre klausuler, som 

påvirker deres endelige udløbstidspunkt. 

5. Værdipapirer, der udstedes som led 

i et ABCP-program og som indeholder 

call-optioner, bestemmelser om 

forlængelse eller andre klausuler efter det 

eksponeringsleverende instituts, det 

organiserende instituts og SSPE'ens skøn, 
som påvirker deres endelige 

udløbstidspunkt, vil ikke blive betragtet 

som STS. 
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Or. en 

Begrundelse 

Forbuddet bør kun gælde for den udstedte strukturerede ABCP. Desuden skal ABCP, hvor 

investoren har ret til at opsige det kortfristede gældsbrev, ikke undtages. Der kan være 

sameksistens af kortfristede gældsbrev, der indeholder f.eks. salgsoptioner for investoren 

(struktureret kortfristet gældsbrev) og "almindelige" ABCP'er (uden valgmuligheder) inden 

for det samme program. I et sådant tilfælde kan den "almindelige" ABCP stadig være en STS-

securitisering, hvor - på samme tid - det strukturerede kortfristede gældsbrev ikke er. Ellers 

vil ét struktureret kortfristet gældsbrev "inficere" alle ustrukturerede ABCP'er. 

 

Ændringsforslag  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det ansvar, som påhviler trustee og 

andre enheder med betroede opgaver over 

for investorerne 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det ansvar, som påhviler trustee og 

andre enheder med betroede opgaver over 

for investorerne 

a) det ansvar, som påhviler trustee og, 

i givet fald, andre enheder med betroede 

opgaver over for investorerne 

Or. en 

Begrundelse 

Fordi ABCP'er har korte udløbstider og fuld likviditet og kreditstøtte fra den organiserende 
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bank, kræver programmets strukturer typisk ikke en trustee eller en anden repræsentant for 

obligationsindehaverne eller bestemmelser for møder mellem obligationsindehavere. 

 

Ændringsforslag  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bestemmelser, som letter den 

rettidige løsning af konflikter mellem det 

organiserende institut og indehaverne af 

securitiseringspositioner 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  395 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bestemmelser, som letter den 

rettidige løsning af konflikter mellem det 

organiserende institut og indehaverne af 

securitiseringspositioner 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Kravet om bestemmelser, der skal lette løsningen af tvister mellem det organiserende institut 

og investorer, ville være uforeneligt med behandlingen af ethvert andet investeringsprodukt, 

og de ville ikke være påkrævede, da sådanne tvister, henset til disse programmers struktur og 

indhold, sandsynligvis ikke vil opstå. 

 

Ændringsforslag  396 

Morten Messerschmidt 
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for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) aftalemæssige forpligtelser, 

opgaver og ansvar for det organiserende 

institut samt dettes forvaltningsteam, som 

skal have erfaring med kreditbevilling, 

samt for trustee og andre udbydere af 

accessoriske tjenesteydelser 

c) aftalemæssige forpligtelser, 

opgaver og ansvar for det organiserende 

institut, som skal have erfaring med 

kreditbevilling, som trustee, i givet fald, og 

andre udbydere af accessoriske 

tjenesteydelser 

Or. en 

Begrundelse 

Dokumentationen vedrørende programmet skal fastsætte det organiserende instituts 

kontraktmæssige forpligtelser, men forvaltningsteamet vil ikke have direkte kontraktmæssige 

forpligtelser over for de øvrige parter. Mange ABCP-programmer har ikke nogen trustee. 

 

Ændringsforslag  397 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) processer og ansvar, som er 

nødvendige for at sikre, at misligholdelse 

fra administrationsselskabets side eller 

dettes insolvens ikke medfører, at 

varetagelsen af forvaltningsopgaven 

ophører 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

I ABCP-programmer refererer "administrationsselskab" normalt til et administrationsselskab 

for en underliggende transaktion. På programniveau er der normalt intet 

"administrationsselskab", men det organiserende institut forvalter programmet som 

"programadministrator". Da disse programmer i væsentlig grad afhænger af det 
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organiserende instituts kreditkvalitet og evner, er det ikke realistisk at kræve bestemmelser 

for programmet fortsættelse efter det organiserende instituts misligholdelse eller insolvens. 

 

Ændringsforslag  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) bestemmelser vedrørende 

udskiftning af derivatmodparter og 

kontoførende bank på ABCP-

programniveau i tilfælde af misligholdelse 

fra disses side, disses insolvens og andre 

angivne hændelser, hvis det er relevant. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

I et fuldt understøttet ABCP-program bærer det organiserende institut alle investorernes 

risiko. Derfor er der fuld overensstemmelse mellem parternes interesser. Af den årsag er 

kravene i litra a) og b) unødvendige og bør udgå. Derudover er kravet litra e) unødvendigt, 

hvis likviditetsfaciliteten dækker misligholdelsen og de yderligere angivne hændelser hos 

derivatmodparten og den kontoførende bank 

 

Ændringsforslag  399 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 – litra f – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

at der i forbindelse med angivne 

hændelser samt misligholdelse fra det 

organiserende instituts side eller dettes 

insolvens vil blive truffet afhjælpende 

foranstaltninger med henblik på 

sikkerhedsstillelse for 

finansieringstilsagnet eller udskiftning af 

udbyderen af likviditetsfaciliteten, hvis det 

at, såfremt udbyderen af 

likviditetsfaciliteten ikke fornyr 

finansieringstilsagnet inden for en 

likviditetsfacilitet senest 30 dage før dets 

udløbsdato, skal der ske træk på 

likviditetsfaciliteten, der skal anvendes til 

at tilbagebetale de værdipapirer, som 

udløber, og transaktionerne skal ophøre 
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er nødvendigt. Såfremt udbyderen af 

likviditetsfaciliteten ikke fornyr 

finansieringstilsagnet inden for 30 dage fra 

dets udløbsdato, skal der ske træk på 

likviditetsfaciliteten, de værdipapirer, som 

udløber, skal tilbagebetales, og 

transaktionerne skal ophøre med at købe 

eksponeringer og tilbagebetale de 

eksisterende underliggende eksponeringer. 

med at købe eksponeringer og tilbagebetale 

de eksisterende underliggende 

eksponeringer. 

Or. en 

Begrundelse 

Da ABCP-programmer afhænger af det organiserende instituts kreditkvalitet og erfaring, vil 

det ikke være praktisk at kræve udskiftning ved det organiserende instituts insolvens eller 

misligholdelse. Derudover er der ikke behov for, hvis der trækkes på likviditetsfaciliteten 

inden udløbet, og trækket anvendes til tilbagebetaling af værdipapirer, som udløber, at kræve, 

at de underliggende transaktioner ophører med at købe eksponeringer. 

 

Ændringsforslag  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse på 

ABCP-programniveau af denne 

forordnings artikel 5 og skal gøre alle de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

udgår 
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SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 

dage efter transaktionens afslutning. 

Or. en 

Begrundelse 

Som forslaget er formuleret, vil det give alle eksponeringsleverende institutter i et ABCP-

program fælles ansvar for udgivelsen af oplysninger, dokumenter og meddelelser om lån til 

ABCP-indehaverne. Investorerne ville potentielt kunne få udleveret tusindvis af datapunkter 

hver måned samt dusinvis af transaktionsdokumenter, som de næppe vil have tid eller 

ressourcer til at gå ordentligt igennem. Videregivelse af oplysninger i dette omfang er ikke 

forholdsmæssigt, når der henses til, at ABCP-investorer typisk besidder ABCP'er som en 

kortsigtet investering, der handles ofte. Videregivelse af oplysninger om lån bør være til gavn 

for investeringsbanken, der garanterer ABCP'en. 

 

Ændringsforslag  401 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse på 

ABCP-programniveau af denne 

forordnings artikel 5 og skal gøre alle de 

oplysninger, der kræves i henhold til artikel 

5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal gøre 

de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, b)-e), tilgængelige forud 

for prisfastsættelsen, i det mindste i udkast 

eller foreløbig form, hvis dette er tilladt i 

henhold til artikel 3 i direktiv 2003/71/EF. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal gøre 

det endelige dokument tilgængeligt for 

investorerne senest 15 dage efter 

8. Programmets organiserende institut 

og udstederen skal overholde artikel 5 og 

skal gøre alle de oplysninger, der kræves i 

henhold til artikel 5, stk. 1a tilgængelige i 

henhold til stk. 8a i denne artikel, forud 

for prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal gøre 

de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1a, litra b)-e) og stk. 5, stk. 

1b, litra b)- e), tilgængelige i henhold til 

stk. 8a, i det mindste i udkast eller 

foreløbig form, forud for prisfastsættelsen. 

Det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal, i 

henhold til stk. 8a, gøre det endelige 

dokument tilgængeligt senest 15 dage efter 

transaktionens afslutning. 
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transaktionens afslutning. 

Or. en 

Begrundelse 

I programmer med flere sælgere vil de eksponeringsleverende institutter ikke være involveret 

i at give oplysninger til ABCP-investorer eller andre investorer og potentielle investorer på 

programniveau. De foreslåede tidspunkter for at give oplysninger til potentielle investorer 

giver ikke mening i relation til programmer med kortfristede gældsbreve, hvor nye 

værdipapirer udbydes dagligt og prisfastsættelsen og afregningen sker inden for timer. 

 

Ændringsforslag  402 

Michael Theurer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse på 

ABCP-programniveau af denne 

forordnings artikel 5 og skal gøre alle de 

oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 

dage efter transaktionens afslutning. 

8. Det organiserende institut er 

ansvarligt for overholdelse på ABCP-

programniveau af denne forordnings artikel 

5 og skal gøre: 

 a) alle aggregerede oplysninger, der 

kræves i henhold til artikel 5, stk. 1, litra 

a), tilgængelige for investorerne 

 b) de oplysninger, der kræves i 
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henhold til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), 

tilgængelige. 

 I tilfælde af et fuldt understøttet ABCP-

program som defineret i artikel 2, stk. 21, 

skal ingen transaktionsdokumentation 

videregives til investorerne. 

Dokumentationen, der er nævnt i litra b), 

nr. ii), kan gøres tilgængelig i 

sammenfattet form i det endelige 

udbudsdokument eller prospektet. 

Or. en 

Begrundelse 

Kun det organiserende institut bør være ansvarligt for at gøre oplysninger tilgængelige for 

investoren og udelukkende på programniveau. I et program med flere sælgere securitiseres 

tilgodehavender fra flere af realøkonomiens eksponeringsleverende institutter. Derfor kan det 

enkelte eksponeringsleverende institut kun give oplysninger om deres egne porteføljer. 

Desuden skal oplysninger om de underliggende tilgodehavender (artikel 5, stk. 1, litra a)) kun 

gøres tilgængelige for investorerne i en aggregeret form. Dokumentation på programniveau 

kan beskrives i udbudsdokumentationen (f.eks. investeringsprospektet). 

 

Ændringsforslag  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for overholdelse på 

ABCP-programniveau af denne 

forordnings artikel 5 og skal gøre alle de 

oplysninger, der kræves i henhold til artikel 

5, stk. 1, litra a), tilgængelige for 

potentielle investorer forud for 

prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en skal 

gøre de oplysninger, der kræves i henhold 

til artikel 5, stk. 1, litra b)-e), tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

8. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut er i fællesskab 

ansvarlige for overholdelse på ABCP-

programniveau af denne forordnings artikel 

5 og skal sikre, at alle de oplysninger, der 

kræves i henhold til artikel 5, stk. 1, litra 

a), gøres tilgængelige for potentielle 

investorer forud for prisfastsættelsen. Det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut skal sikre, at de 

oplysninger, der kræves i henhold til artikel 

5, stk. 1, litra b)-e), gøres tilgængelige 

forud for prisfastsættelsen, i det mindste i 

udkast eller foreløbig form, hvis dette er 

tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 
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tilladt i henhold til artikel 3 i direktiv 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en skal gøre det endelige dokument 

tilgængeligt for investorerne senest 15 dage 

efter transaktionens afslutning. 

2003/71/EF. Det eksponeringsleverende 

institut og det organiserende institut skal 

sikre, at det endelige dokument gøres 

tilgængeligt for investorerne senest 15 dage 

efter transaktionens afslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  404 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. For offentlige securitiseringer 

gøres oplysningerne, der er anført i stk. 8, 

offentligt tilgængelige. For private 

securitiseringer, stilles oplysningerne, der 

anført i stk. 8 til rådighed for investorerne 

og, på anmodning, for de kompetente 

nationale myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  405 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af ESDR-

kommunikationstjenesten som omhandlet 

i denne artikels stk. 5 i fællesskab ESMA 

meddelelse om, at securitiseringen opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13 ("STS-meddelelse"). Både 

ESDR og ESMA offentliggør STS-



 

PE587.508v01-00 68/120 AM\1101734DA.doc 

DA 

henhold til stk. 4. Den underretter 

desuden sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

meddelelsen på deres officielle websted i 

henhold til stk. 4. Korrekt brug af ESDR 

kommunikationskanalen vil sikre, at de 
kompetente myndigheder underrettes i 

tide. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. Såfremt det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en ikke 

har aftalt indbyrdes, hvilken enhed der 

skal opfylde kravene i denne artikel, 

opfylder det eksponeringsleverende 

institut disse krav. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Den underretter desuden 

sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Den underretter desuden 

sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

Or. it 
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Ændringsforslag  407 

Michael Theurer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Den underretter desuden 

sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). I tilfælde af et ABCP-

program med flere eksponeringsleverende 

institutter underretter hvert 

eksponeringsleverende institut kun ESMA 

med hensyn til kravene i artikel 12 for sin 

egen transaktion og i anonymiseret form. 

Med hensyn til offentlige securitiseringer 
offentliggør ESMA STS-meddelelsen på 

sit officielle websted i henhold til stk. 4. 

Den underretter desuden sin kompetente 

myndighed. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en i en securitisering udpeger af 

deres midte den enhed, som skal være det 

første kontaktpunkt for investorer og 

kompetente myndigheder. 

  

Or. en 

Begrundelse 

I et ABCP-program sælger flere sælgere deres tilgodehavender til en af transaktionerne. 

Derfor kan de kun erklære overensstemmelse i forhold til "deres" transaktion, men ikke til 

hele ABCP-programmet. Derfor vil hvert eksponeringsleverende institut, i sådanne ABCP-

programmer, kun være forpligtet til at erklære, at securitiseringen opfylder kravene i artikel 

12 for dets "egen" transaktion. Desuden skal transaktionens anonymitet opretholdes, hvis 

STS-meddelelsen videregives til investorer i henhold til artikel 5, stk. 1 litra d). 
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Ændringsforslag  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Den underretter 

desuden sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA godkender den 

respektive tredjeparts repræsentant, som 

skal afgøre STS-overensstemmelse. 

ESMA offentliggør også STS-meddelelsen 

på sit officielle websted i henhold til stk. 4 

og underretter den kompetente 

myndighed. Det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en i en securitisering udpeger af 

deres midte den enhed, som skal være det 

første kontaktpunkt for investorer og 

kompetente myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  409 

Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

1. SSPE'ens trustee giver ved hjælp af 

Indberetningsvalutaen som omhandlet i 

denne artikels stk. 5 ESMA meddelelse 

om, at securitiseringen opfylder kravene i 

denne forordnings artikel 7-10 eller 11-13 

("STS-meddelelse"). ESMA offentliggør 

STS-meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 
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henhold til stk. 4. Den underretter desuden 

sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og 

kompetente myndigheder. 

SSPE'er underretter desuden deres 

kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en er i 

fællesskab ansvarlige for den løbende 

opfyldelse af STS-kriterierne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er giver 

ved hjælp af Indberetningsvalutaen som 

omhandlet i denne artikels stk. 5 i 

fællesskab ESMA meddelelse om, at 

securitiseringen opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13 ("STS-

meddelelse"). ESMA offentliggør STS-

meddelelsen på sit officielle websted i 

henhold til stk. 4. Den underretter desuden 

sin kompetente myndighed. Det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

1. Eksponeringsleverende institutter 

og organiserende institutter giver ved hjælp 

af Indberetningsvalutaen som omhandlet i 

denne artikels stk. 5 i fællesskab ESMA 

meddelelse om, at securitiseringen opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13 ("STS-meddelelse"). ESMA 

offentliggør STS-meddelelsen på sit 

officielle websted i henhold til stk. 4. Den 

underretter desuden sin kompetente 

myndighed. Det eksponeringsleverende 

institut og det organiserende institut i en 

securitisering udpeger af deres midte den 

enhed, som skal være det første 

kontaktpunkt for investorer og kompetente 

myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Eksponeringsleverende institutter 

eller organiserende institutter kan indgive 

en skriftlig forespørgsel til deres 

kompetente myndighed for at få en 

bindende bekræftelse af overensstemmelse 

baseret på det eksponeringsleverende 

instituts og eventuelt det organiserende 

instituts udtalelse om, at securitiseringen 

opfylder visse eller alle krav til simpelhed 

i artikel 8 og standardisering i artikel 9. I 

tilfælde af et ABCP-program kan 

organiserende institutter indsende en 

anmodning til den kompetente myndighed 

for at få en bindende bekræftelse af 

overensstemmelse baseret på det 

organiserende instituts udtalelse om, at 

ABCP-programmet opfylder visse eller 

alle krav i artikel 12. 

Or. en 

Begrundelse 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Ændringsforslag  412 

Thomas Mann 
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Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ud over 

selvattesteringsmekanismen, der er 

beskrevet i artikel 14, stk. 1, bør det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en benytte 

sig af en tredjepart, som i henhold til 

artikel 14, litra a), er bemyndiget til at 

vurdere, hvorvidt en 

securitiseringsposition er i 

overensstemmelse med artikel 7 til 10 eller 

artikel 11 til 13. STS-meddelelsen skal 

indeholde en erklæring om, at opfyldelsen 

af STS-kriterierne er bekræftet af den 

bemyndigede tredjepart. 

 Meddelelsen skal indeholde tredjepartens 

navn og hjemsted, etableringsstedet og det 

fulde og oprindelige navn på den 

kompetente myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Såfremt det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut og 

SSPE'en gør brug af en tredjepart, der er 

godkendt i henhold til artikel 14a, for at 

vurdere, om en securitisering overholder 

bestemmelserne i artikel 7-10 eller 11-13, 

skal STS-meddelelsen indeholde en 

erklæring om, at opfyldelsen af STS-

kriterierne er bekræftet af den 

pågældende godkendte tredjepart. 

Meddelelsen skal indeholde den 

godkendte tredjeparts navn og hjemsted 

og navnet på den kompetente myndighed, 
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der har godkendt den. 

Or. en 

Begrundelse 

Af ændringsforslaget fremgår det, at en tredjepartsattestering skal være tilgængelig i tillæg til 

selvattesteringsordningen. 

 

Ændringsforslag  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

skal gøre brug af en tredjepart, der er 

godkendt i henhold til artikel 14a, til at 

vurdere, om en securitisering er i 

overensstemmelse med kriterierne i artikel 

7-10 eller 11-13. STS-meddelelsen skal 

indeholde en erklæring om, at opfyldelsen 

af STS-kriterierne er bekræftet af den 

pågældende tredjepart. Meddelelsen skal 

indeholde den godkendte tredjeparts navn 

og hjemsted og navnet på den kompetente 

myndighed, der har godkendt den. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør være obligatorisk for udstederne at benytte tredjeparter til at vurdere, hvorvidt 

securitiseringen opfylder STS-kriterierne. Dette vil give ekstra sikkerhed for, at 

securitiseringen opfylder STS-kriterierne, omend ansvaret fortsat hviler på udstederen. 

 

Ændringsforslag  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter eller SSPE'er 

må ikke overføre STS-attesteringen af 

securitiseringer til tredjeparter. De kan 

konsultere en tredjepart om attesteringen 

af en securitisering som STS kan 

godtages, men denne rådgivning ændrer 

ikke på nogen måde udstederens, 

investorens eller SSPE'ens ansvar for de 

retlige forpligtelser, som følger af denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  416 

Brian Hayes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En tredjepart kan bemyndiges til at 

vurdere, hvorvidt en securitisering er i 

overensstemmelse med artikel 7 til 10 eller 

artikel 11 til 13. I tilfælde af 

tredjepartstilladelse skal STS-meddelelsen 

indeholde en erklæring om, at opfyldelsen 

af STS-kriterierne er bekræftet af den 

pågældende tredjepart. Meddelelsen skal 

indeholde den godkendte tredjeparts navn 

og hjemsted og navnet på den kompetente 

myndighed, der har godkendt den. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  417 

Brian Hayes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. En tredjepart som omhandlet i 

artikel 14, stk. 1a, skal af ESMA have 

tilladelse til at vurdere securitiseringers 

opfyldelse af STS-kriterierne i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13. 

EMSA skal give tilladelsen, hvis følgende 

betingelser er opfyldt: 

 a) tredjeparten opkræver kun 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter eller de SSPE'er, 

der er involveret i de securitiseringer, som 

tredjeparten vurderer uden at gøre forskel 

på gebyrerne ved at gøre dem afhængige 

af eller knytte dem til resultaterne af dens 

vurdering 

 b) tredjeparten er etableret 

udelukkende med henblik på at vurdere 

opfyldelsen af STS-kriterier 

 c) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan har faglige kvalifikationer, 

viden og erfaring, der er egnede til 

tredjepartens opgave, og deres omdømme 

og integritet er af god standard 

 d) tredjepartens ledelsesorgan 

omfatter et flertal af uafhængige 

direktører, der repræsenterer eksperter og 

investorer på STS-

securitiseringsmarkedet 

 e) tredjeparten træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at kontrollen af STS-opfyldelse ikke 

påvirkes af eventuelle eksisterende eller 

potentielle interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, der berører 

tredjeparten, dennes aktionærer eller 

medlemmer, ledere, ansatte eller andre 

fysiske personer, hvis tjenester stilles til 

rådighed for tredjeparten eller under 

dennes kontrol. 

Or. en 
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Ændringsforslag  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Såfremt det eksponeringsleverende 

institut eller den oprindelige långiver ikke 

er et kreditinstitut eller et 

investeringsselskab som defineret i artikel 

4, stk. 1, nr. 1) og 2), i forordning (EU) 

nr. 575/2013, ledsages meddelelsen i 

henhold til stk. 1 af følgende: 

udgår 

a) en bekræftelse fra det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelig långiver på, at ydelsen af lån 

sker på grundlag af velfunderede og 

veldefinerede kriterier og klart fastsatte 

procedurer for godkendelse, ændring, 

fornyelse og finansiering af lån og at det 

eksponeringsleverende institut eller den 

oprindelig långiver har indført effektive 

systemer til anvendelse af sådanne 

procedurer 

 

b) en erklæring om, hvorvidt de i litra a) 

nævnte elementer er omfattet af tilsyn. 

 

Or. en 

Begrundelse 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 

not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole paragraph 

should, therefore, be deleted. 
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Ændringsforslag  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en giver 

straks ESMA og deres kompetente 

myndighed meddelelse, såfremt en 

securitisering ikke længere opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13. 

3. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en giver 

straks ESMA og deres kompetente 

myndighed meddelelse, såfremt en 

securitisering ikke længere opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  420 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en giver 

straks ESMA og deres kompetente 

myndighed meddelelse, såfremt en 

securitisering ikke længere opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13. 

3. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en 

bruger ESDR-kommunikationskanalerne 

til straks at meddele ESMA og deres 

kompetente myndighed meddelelse, 

såfremt en securitisering ikke længere 

opfylder kravene i artikel 7-10 eller 11-13. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut og SSPE'en 

giver straks ESMA og deres kompetente 

myndighed meddelelse, såfremt en 

securitisering ikke længere opfylder 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13. 

3. Det eksponeringsleverende institut 

og det organiserende institut giver straks 

ESMA og deres kompetente myndighed 

meddelelse, såfremt en securitisering ikke 

længere opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en 

kan benytte sig af en godkendt tredjepart 

til at kontrollere, om en securitisering 

opfylder STS-kriterierne. Dog må 

inddragelse af en tredjepart på ingen 

måde påvirke medlemsstaternes ansvar 

over for det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut eller 

SSPE'en i forhold til deres retlige 

forpligtelser i henhold til denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 - stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. ESMA vedligeholder på sit 4. ESMA vedligeholder omgående i 
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officielle websted en liste over alle 

securitiseringer, for hvilke de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'er har 

meddelt, at de opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13. 

ESMA opdaterer listen, hvis 

securitiseringer efter de kompetente 

myndigheders beslutning eller meddelelse 

fra det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en ikke 

længere anses for at være STS. Såfremt 

den kompetente myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i henhold til artikel 17, 

giver den straks ESMA meddelelse herom. 

ESMA angiver det straks på listen, når en 

kompetent myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

en særlig sektion af sit officielle websted 

en liste over alle securitiseringer, for hvilke 

de eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'er har 

meddelt, at de opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10. ESMA opdaterer 

listen, hvis securitiseringer efter de 

kompetente myndigheders beslutning eller 

meddelelse fra det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut eller 

SSPE'en ikke længere anses for at være 

STS. Såfremt den kompetente myndighed 

har pålagt administrative sanktioner eller 

afhjælpende foranstaltninger i henhold til 

artikel 17, giver den straks ESMA 

meddelelse herom. ESMA angiver det 

straks på listen, når en kompetent 

myndighed har pålagt administrative 

sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  424 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. ESMA vedligeholder på sit 

officielle websted en liste over alle 

securitiseringer, for hvilke de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'er har 

meddelt, at de opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13. 

ESMA opdaterer listen, hvis 

securitiseringer efter de kompetente 

myndigheders beslutning eller meddelelse 

fra det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en ikke 

længere anses for at være STS. Såfremt 

den kompetente myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

4. ESDR og ESMA vedligeholder 

hver især en liste over alle securitiseringer, 

for hvilke de eksponeringsleverende 

institutter, de organiserende institutter og 

SSPE'er har meddelt, at de opfylder 

kravene i artikel 7-10 eller 11-13. ESDA 

og ESMA opdaterer listen, hvis 

securitiseringer efter de kompetente 

myndigheders beslutning eller meddelelse 

fra det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en ikke 

længere anses for at være STS. Såfremt 

den kompetente myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
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foranstaltninger i henhold til artikel 17, 

giver den straks ESMA meddelelse herom. 

ESMA angiver det straks på listen, når en 

kompetent myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

giver den straks ESMA meddelelse herom 

via ESDR's kommunikationskanal. ESDR 

og ESMA angiver det straks på listen, når 

en kompetent myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. ESMA vedligeholder på sit 

officielle websted en liste over alle 

securitiseringer, for hvilke de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter og SSPE'er har 

meddelt, at de opfylder kravene i denne 

forordnings artikel 7-10 eller 11-13. ESMA 

opdaterer listen, hvis securitiseringer efter 

de kompetente myndigheders beslutning 

eller meddelelse fra det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller SSPE'en ikke 

længere anses for at være STS. Såfremt 

den kompetente myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i henhold til artikel 17, 

giver den straks ESMA meddelelse herom. 

ESMA angiver det straks på listen, når en 

kompetent myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

4. ESMA vedligeholder på sit 

officielle websted en liste over alle 

securitiseringer, for hvilke de 

eksponeringsleverende institutter og de 

organiserende institutter har meddelt, at de 

opfylder kravene i denne forordnings 

artikel 7-10 eller 11-13. ESMA opdaterer 

listen, hvis securitiseringer efter de 

kompetente myndigheders beslutning eller 

meddelelse fra det eksponeringsleverende 

institut eller det organiserende institut ikke 

længere anses for at være STS. Såfremt 

den kompetente myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i henhold til artikel 17, 

giver den straks ESMA meddelelse herom. 

ESMA angiver det straks på listen, når en 

kompetent myndighed har pålagt 

administrative sanktioner eller afhjælpende 

foranstaltninger i relation til den 

pågældende securitisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  426 

Marco Zanni, Marco Valli 



 

PE587.508v01-00 82/120 AM\1101734DA.doc 

DA 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 - stk. 5 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ESMA udarbejder i nært samarbejde med 

EBA og EIOPA udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en stiller til 

rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, samt 

formatet heraf i form af standardiserede 

indberetningsskemaer. 

Den Europæiske Centralbank (ECB) 

sikrer sig og kontrollerer, at ESMA i nært 

samarbejde med EBA og EIOPA 

udarbejder udkast til reguleringsmæssige 

tekniske standarder, som præciserer de 

oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en stiller til 

rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, samt 

formatet heraf i form af standardiserede 

indberetningsskemaer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ESMA udarbejder i nært samarbejde med 

EBA og EIOPA udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en stiller til 

rådighed for at overholde deres 

forpligtelser i henhold til stk. 1, samt 

formatet heraf i form af standardiserede 

indberetningsskemaer. 

ESMA udarbejder i nært samarbejde med 

EBA og EIOPA udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, som det 

eksponeringsleverende institut og det 

organiserende institut stiller til rådighed for 

at overholde deres forpligtelser i henhold 

til stk. 1, samt formatet heraf i form af 

standardiserede indberetningsskemaer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  428 

Sander Loones 
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Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Det eksponeringsleverende institut, 

det organiserende institut eller SSPE'en 

overfører ikke STS-attesteringen af 

securitiseringer til tredjepart. De kan bede 

en tredjepart om at fastslå, hvorvidt en 

securitisering kan betegnes som STS, men 

denne rådgivning ændrer ikke på nogen 

måde udstederens eller investorens ansvar 

for de retlige forpligtelser, som følger af 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 14a 

 Tredjeparts kontrol med opfyldelse af 

STS-kriterierne 

 1. En tredjepart som omhandlet i 

artikel 14, stk. 1a, skal af den kompetente 

myndighed have tilladelse til at vurdere 

securitiseringers opfyldelse af STS-

kriterierne i artikel 7-10 eller 11-13. Den 

kompetente myndighed skal give 

tilladelsen, hvis følgende betingelser er 

opfyldt: 

 a) tredjeparten opkræver kun 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter eller de SSPE'er, 

der er involveret i de securitiseringer, som 

tredjeparten vurderer uden at gøre forskel 

på gebyrerne ved at gøre dem afhængige 

af eller knytte dem til resultaterne af dens 
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vurdering 

 b) tredjeparten er hverken en 

reguleret enhed som defineret i artikel 2, 

stk. 4), i direktiv 2002/87/EF eller et 

kreditvurderingsbureau som defineret i 

artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 

nr. 1060/2009, og udviklingen af 

tredjepartens øvrige aktiviteter 

kompromitterer ikke vurderingens 

uafhængighed eller integritet 

 c) tredjeparten må ikke yde nogen 

form for rådgivnings- eller 

revisionstjeneste eller lignende tjeneste 

for det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den SSPE, der 

er involveret i de securitiseringer, der 

vurderes af tredjeparten 

 d) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan har faglige kvalifikationer, 

viden og erfaring, der er egnede til 

tredjepartens opgave, og deres omdømme 

og integritet er af god standard 

 e) tredjepartens ledelsesorgan 

omfatter mindst en tredjedel, dog ikke 

mindre end to, uafhængige direktører 

 f) tredjeparten træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at kontrollen af opfyldelsen af STS-

kriterierne ikke påvirkes af eventuelle 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, der berører 

tredjeparten, dennes aktionærer eller 

medlemmer, ledere, ansatte eller enhver 

anden fysisk person, hvis tjenester stilles 

til rådighed for tredjeparten eller under 

dennes kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten en effektiv 

intern kontrolordning for gennemførelse 

af politikker og procedurer til at 

identificere og forebygge potentielle 

interessekonflikter. Potentielle eller 

eksisterende interessekonflikter, der er 

blevet identificeret, fjernes eller afhjælpes 

og offentliggøres straks. Tredjeparten 

etablerer, fastholder, håndhæver og 
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dokumenterer passende procedurer og 

processer for at sikre en uafhængig 

vurdering af opfyldelse af STS-

kriterierne. Tredjeparten overvåger og 

reviderer disse politikker og procedurer 

med jævne mellemrum for at vurdere 

deres effektivitet og vurdere, om det er 

nødvendigt at ajourføre dem 

 g) tredjeparten kan påvise, at den 

råder over passende operationelle 

sikkerhedsforanstaltninger og interne 

processer, der gør det muligt for den at 

vurdere opfyldelse af STS-kriterierne. 

 Den kompetente myndighed inddrager 

tilladelsen, hvis den mener, at 

tredjeparten i væsentlig grad ikke opfylder 

ovennævnte betingelser. 

 2. En tredjepart, der har tilladelse i 

henhold til stk. 1, skal straks underrette 

den kompetente myndighed om alle 

væsentlige ændringer af de oplysninger, 

der er omhandlet i det pågældende stykke, 

og alle andre ændringer, der med 

rimelighed kan tænkes at påvirke den 

kompetente myndigheds vurdering. 

 3. Den kompetente myndighed kan 

opkræve omkostningsbaserede gebyrer fra 

tredjeparten, jf. stk. 1, for at dække de 

nødvendige udgifter til vurdering af 

ansøgninger om tilladelse og til den 

efterfølgende overvågning af, om 

betingelserne i stk. 1 opfyldes. 

 4. ESMA udarbejder og 

vedligeholder en liste over samtlige 

godkendte tredjeparter baseret på 

overførsel af tilladelsen fra 

myndighederne til ESMA. 

 5. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, der skal 

indgives til de kompetente myndigheder i 

ansøgningen om en tredjeparts tilladelse i 

overensstemmelse med stk. 1. 

 ESMA forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den [seks 



 

PE587.508v01-00 86/120 AM\1101734DA.doc 

DA 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden]. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 14a 

 Tredjeparts kontrol med opfyldelse af 

STS-kriterierne 

 1. En tredjepart som omhandlet i 

artikel 14, stk. 1a, skal af den kompetente 

myndighed have tilladelse til at vurdere 

securitiseringers opfyldelse af STS-

kriterierne i artikel 7-10 eller 11-13. Den 

kompetente myndighed skal give 

tilladelsen, hvis følgende betingelser er 

opfyldt: 

 a) tredjeparten opkræver kun 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter eller de SSPE'er, 

der er involveret i de securitiseringer, som 

tredjeparten vurderer uden at gøre forskel 

på gebyrerne ved at gøre dem afhængige 

af eller knytte dem til resultaterne af dens 

vurdering 

 b) tredjeparten er hverken en 

reguleret enhed som defineret i artikel 2, 

stk. 4), i direktiv 2002/87/EF eller et 

kreditvurderingsbureau som defineret i 

artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 

nr. 1060/2009, og udviklingen af 
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tredjepartens øvrige aktiviteter 

kompromitterer ikke vurderingens 

uafhængighed eller integritet 

 c) tredjeparten må ikke yde nogen 

form for rådgivnings- eller 

revisionstjeneste eller lignende tjeneste 

for det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den SSPE, der 

er involveret i de securitiseringer, der 

vurderes af tredjeparten 

 d) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan har faglige kvalifikationer, 

viden og erfaring, der er egnede til 

tredjepartens opgave, og deres omdømme 

og integritet er af god standard 

tredjepartens ledelsesorgan omfatter 

mindst en tredjedel, dog ikke mindre end 

to, uafhængige direktører 

 e) tredjeparten træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at kontrollen af opfyldelse af STS-

kriterierne ikke påvirkes af eventuelle 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, der berører 

tredjeparten, dennes aktionærer eller 

medlemmer, ledere, ansatte eller enhver 

anden fysisk person, hvis tjenester stilles 

til rådighed for tredjeparten eller under 

dennes kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten en effektiv 

intern kontrolordning for gennemførelse 

af politikker og procedurer til at 

identificere og forebygge potentielle 

interessekonflikter. Potentielle eller 

eksisterende interessekonflikter, der er 

blevet identificeret, fjernes eller afhjælpes 

og offentliggøres straks. Tredjeparten 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer passende procedurer og 

processer for at sikre en uafhængig 

vurdering af opfyldelse af STS-

kriterierne. Tredjeparten overvåger og 

reviderer disse politikker og procedurer 

med jævne mellemrum for at vurdere 

deres effektivitet og vurdere, om det er 
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nødvendigt at ajourføre dem 

 f) tredjeparten kan påvise, at den 

råder over passende operationelle 

sikkerhedsforanstaltninger og interne 

processer, der gør det muligt for den at 

vurdere opfyldelse af STS-kriterierne. 

 Den kompetente myndighed inddrager 

tilladelsen, hvis den mener, at 

tredjeparten i væsentlig grad ikke opfylder 

ovennævnte betingelser. 

 2. En tredjepart, der har tilladelse i 

henhold til stk. 1, skal straks underrette 

den kompetente myndighed om alle 

væsentlige ændringer af de oplysninger, 

der er omhandlet i det pågældende stykke, 

og alle andre ændringer, der med 

rimelighed kan tænkes at påvirke den 

kompetente myndigheds vurdering. 

 Den kompetente myndighed kan opkræve 

omkostningsbaserede gebyrer fra 

tredjeparten, jf. stk. 1, for at dække de 

nødvendige udgifter til vurdering af 

ansøgninger om tilladelse og til den 

efterfølgende overvågning af, om 

betingelserne i stk. 1 opfyldes. 

 3. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, der skal 

indgives til de kompetente myndigheder i 

ansøgningen om en tredjeparts tilladelse i 

overensstemmelse med stk. 1. 

 ESMA forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den [seks 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden]. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag indeholder kriterierne for tredjeparts attestering vedrørende STS-

securitisering. 

 

Ændringsforslag  431 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 14a 

 En tredjepart som omhandlet i artikel 14, 

stk. 1a, skal af den kompetente myndighed 

have tilladelse til at vurdere 

securitiseringers opfyldelse af STS-

kriterierne i artikel 7-10 eller 11-13. Den 

kompetente myndighed skal give 

tilladelsen, hvis følgende betingelser er 

opfyldt: 

 a) tredjeparten opkræver kun 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter eller de SSPE'er, 

der er involveret i de securitiseringer, som 

tredjeparten vurderer uden at gøre forskel 

på gebyrerne ved at gøre dem afhængige 

af eller knytte dem til resultaterne af dens 

vurdering 

 b) tredjeparten er hverken en 

reguleret enhed som defineret i artikel 2, 

stk. 4), i direktiv 2002/87/EF eller et 

kreditvurderingsbureau som defineret i 

artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 

nr. 1060/2009, og udviklingen af 

tredjepartens øvrige aktiviteter 

kompromitterer ikke vurderingens 

uafhængighed eller integritet 

 c) tredjeparten må ikke yde nogen 

form for rådgivnings- eller 

revisionstjeneste eller lignende tjeneste 

for det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den SSPE, der 
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er involveret i de securitiseringer, der 

vurderes af tredjeparten 

 d) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan har faglige kvalifikationer, 

viden og erfaring, der er egnede til 

tredjepartens opgave, og deres omdømme 

og integritet er af god standard 

 e) tredjepartens ledelsesorgan 

omfatter mindst en tredjedel, dog ikke 

mindre end to, uafhængige direktører 

 f) tredjeparten træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at kontrollen af opfyldelse af STS-

kriterierne ikke påvirkes af eventuelle 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, der berører 

tredjeparten, dennes aktionærer eller 

medlemmer, ledere, ansatte eller enhver 

anden fysisk person, hvis tjenester stilles 

til rådighed for tredjeparten eller under 

dennes kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten en effektiv 

intern kontrolordning for gennemførelse 

af politikker og procedurer til at 

identificere og forebygge potentielle 

interessekonflikter. Potentielle eller 

eksisterende interessekonflikter, der er 

blevet identificeret, fjernes eller afhjælpes 

og offentliggøres straks. Tredjeparten 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer passende procedurer og 

processer for at sikre en uafhængig 

vurdering af opfyldelse af STS-

kriterierne. Tredjeparten overvåger og 

reviderer disse politikker og procedurer 

med jævne mellemrum for at vurdere 

deres effektivitet og vurdere, om det er 

nødvendigt at ajourføre dem 

 g) tredjeparten kan påvise, at den 

råder over passende operationelle 

sikkerhedsforanstaltninger og interne 

processer, der gør det muligt for den at 

vurdere opfyldelse af STS-kriterierne. 

 Den kompetente myndighed inddrager 

tilladelsen, hvis den mener, at 
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tredjeparten i væsentlig grad ikke opfylder 

ovennævnte betingelser. 

 2. En tredjepart, der har tilladelse i 

henhold til stk. 1, skal straks underrette 

den kompetente myndighed om alle 

væsentlige ændringer af de oplysninger, 

der er omhandlet i det pågældende stykke, 

og alle andre ændringer, der med 

rimelighed kan tænkes at påvirke den 

kompetente myndigheds vurdering. 

 3. Den kompetente myndighed kan 

opkræve omkostningsbaserede gebyrer fra 

tredjeparten, jf. stk. 1, for at dække de 

nødvendige udgifter til vurdering af 

ansøgninger om tilladelse og til den 

efterfølgende overvågning af, om 

betingelserne i stk. 1 opfyldes. 

 4. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, der skal 

indgives til de kompetente myndigheder i 

ansøgningen om en tredjeparts tilladelse i 

overensstemmelse med stk. 1. 

 ESMA forelægger desuden disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den ... [seks 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttrædelse]. 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 14a 

 Godkendte tredjeparter 

 1.  En tredjepart, der kontrollerer 

opfyldelse af STS-kriterierne i henhold til 

artikel 14, stk. 3a, skal godkendes af 

ESMA. Tilladelsen gives kun, hvis 

følgende betingelser er opfyldt: 

 a)  tredjeparten opkræver kun 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra de 

eksponeringsleverende institutter, de 

organiserende institutter eller de SSPE'er, 

der er involveret i de securitiseringer, som 

tredjeparten vurderer, og gebyrerne 

baseres ikke på eller er knyttet til 

resultaterne af dens vurdering 

 b)  tredjeparten er hverken en 

reguleret enhed som defineret i artikel 2, 

stk. 4), i direktiv 2002/87/EF eller et 

kreditvurderingsbureau som defineret i 

artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 

nr. 1060/2009, og udviklingen af 

tredjepartens øvrige aktiviteter 

kompromitterer ikke vurderingens 

uafhængighed eller integritet 

 c)  tredjeparten må ikke yde nogen 

form for rådgivnings- eller 

revisionstjeneste eller lignende tjeneste 

for det eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut eller den SSPE, der 

er involveret i de securitiseringer, der 

vurderes af tredjeparten 

 d)  medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan har faglige kvalifikationer, 

viden og erfaring, der er egnede til 

tredjepartens opgave, og deres omdømme 

og integritet er af god standard 

 e)  tredjepartens ledelsesorgan 

omfatter mindst halvdelen, dog ikke 

mindre end to, uafhængige direktører, 

som repræsenterer investorer, der er 

aktive på STS-securitiseringsmarkedet 
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 f)  tredjeparten træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at kontrollen af opfyldelse af STS-

kriterierne ikke påvirkes af eventuelle 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, der berører 

tredjeparten, dennes aktionærer eller 

medlemmer, ledere, ansatte eller enhver 

anden fysisk person, hvis tjenester stilles 

til rådighed for tredjeparten eller under 

dennes kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten en effektiv 

intern kontrolordning for gennemførelse 

af politikker og procedurer til at 

identificere og forebygge potentielle 

interessekonflikter. Potentielle eller 

eksisterende interessekonflikter, der er 

blevet identificeret, fjernes eller afhjælpes 

og offentliggøres straks. Denne tredjepart 

skal udarbejde, vedligeholde og håndhæve 

og dokumentere tilstrækkelige procedurer 

og processer for at sikre uafhængigheden 

i bedømmelsen af opfyldelse af STS-

kriterierne, og for at sikre, at tredjeparten 

handler i investorernes interesse i de 

securitiseringer, som den undersøger. 

Tredjeparten overvåger og reviderer disse 

politikker og procedurer med jævne 

mellemrum for at vurdere deres 

effektivitet og vurdere, om det er 

nødvendigt at ajourføre dem 

 g)  tredjeparten kan påvise, at den 

råder over passende operationelle 

sikkerhedsforanstaltninger og interne 

processer, der gør det muligt for den at 

vurdere opfyldelse af STS-kriterierne. 

 2.  Manglende opfyldelse af 

ovennævnte betingelser medfører, at 

ESMA tilbagekalder tilladelsen.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For enheder, som ikke er omfattet 

af de lovgivningsmæssige retsakter fra 

Unionen, der er omhandlet i stk. 3, udpeger 

medlemsstaterne en eller flere kompetente 

myndigheder til at sikre overholdelsen af 

denne forordnings artikel 4-14. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen, ESMA, EBA og EIOPA 

samt andre medlemsstaters kompetente 

myndigheder om udpegningen af 

kompetente myndigheder i henhold til dette 

stykke. 

4. For enheder, som ikke er omfattet 

af de lovgivningsmæssige retsakter fra 

Unionen, der er omhandlet i stk. 3, udpeger 

medlemsstaterne en eller flere kompetente 

myndigheder til at sikre overholdelsen af 

denne forordnings artikel 4-14. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen, ESMA, EBA og EIOPA 

samt andre medlemsstaters kompetente 

myndigheder om udpegningen af 

kompetente myndigheder i henhold til dette 

stykke. 

 Denne forpligtelse finder ikke anvendelse 

på selskaber, der sælger eksponeringer i 

et ABCP-program eller en anden 

securitiseringstransaktion eller -ordning. 

Or. en 

Begrundelse 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Ændringsforslag  434 

Burkhard Balz 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For enheder, som ikke er omfattet 4. For enheder, som ikke er omfattet 
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af de lovgivningsmæssige retsakter fra 

Unionen, der er omhandlet i stk. 3, udpeger 

medlemsstaterne en eller flere kompetente 

myndigheder til at sikre overholdelsen af 

denne forordnings artikel 4-14. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen, ESMA, EBA og EIOPA 

samt andre medlemsstaters kompetente 

myndigheder om udpegningen af 

kompetente myndigheder i henhold til dette 

stykke. 

af de lovgivningsmæssige retsakter fra 

Unionen, der er omhandlet i stk. 3, udpeger 

medlemsstaterne en eller flere kompetente 

myndigheder til at sikre overholdelsen af 

denne forordnings artikel 4-14. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen, ESMA, EBA og EIOPA 

samt andre medlemsstaters kompetente 

myndigheder om udpegningen af 

kompetente myndigheder i henhold til dette 

stykke. Denne forpligtelse til udpegning 

finder ikke anvendelse på selskaber, der 

sælger eksponeringer i et ABCP-program 

eller en anden securitiseringstransaktion 

eller -ordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed 

kontrollerer regelmæssigt de 

arrangementer, processer og mekanismer, 

som eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter, SSPE'er og 

oprindelige långivere gennemfører for at 

overholde denne forordning. 

2. Den kompetente myndighed 

kontrollerer regelmæssigt de 

arrangementer, processer og mekanismer, 

som eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og oprindelige 

långivere gennemfører for at overholde 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  436 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den kompetente myndighed 

overvåger, bl.a. gennem regelmæssige 

stikprøvekontroller, nyudstedelse, navnlig 

af securitiseringer, som markedet har 

ringe erfaring med, med henblik på at 

afsløre overtrædelser som omhandlet i 

artikel 17, stk. 1), eller for hvilke der 

tilsyneladende ingen anden begrundelse 

er end at omgå bestemmelserne i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De kompetente myndigheder 

sikrer, at risici hidrørende fra 

securitiseringstransaktioner, herunder 

omdømmemæssige risici, evalueres og 

imødegås gennem passende politikker og 

procedurer i de eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er samt hos de oprindelige 

långivere. 

3. De kompetente myndigheder 

kræver, at risici hidrørende fra 

securitiseringstransaktioner, herunder 

omdømmemæssige risici, evalueres og 

imødegås gennem passende politikker og 

procedurer i de eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og hos 

de oprindelige långivere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  438 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De kompetente myndigheder 

sikrer, at risici hidrørende fra 

securitiseringstransaktioner, herunder 

omdømmemæssige risici, evalueres og 

imødegås gennem passende politikker og 

procedurer i de eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er samt hos de oprindelige långivere. 

3. De kompetente myndigheder 

kræver, at risici hidrørende fra 

securitiseringstransaktioner, herunder 

omdømmemæssige risici, evalueres og 

imødegås gennem passende politikker og 

procedurer i de eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er samt hos de oprindelige långivere. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er for at sikre, at ansvaret for at vurdere og modvirke risiciene helt sikkert påhviler 

securitiseringsparterne, mens den kompetente myndighed har beføjelse til at håndhæve, at 

securitiseringsparterne gør det. 

 

Ændringsforslag  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 16a 

 Makroprudentielt tilsyn 

 Det Europæiske Udvalg for Systemiske 

Risici udfører makroprudentielt tilsyn for 

det europæiske securitiseringsmarked og 

vil tage skridt til at tilpasse det til 

markedsforholdene, til at forhindre 

aktivbobler i at udvikle sig og til at undgå 

lukning af markederne. 

 For at tilpasse sig markedsforholdene 

foreslår Det Europæiske Udvalg for 

Systemiske Risici de kompetente 

myndigheder følgende foranstaltninger: 

 - justering af tilbageholdelsessatsen 

i denne forordnings artikel 4 under 

hensyntagen til de særlige forhold i 

markedssegmenter og garantier for de 
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securitiserede aktiver 

 - justering af risikogulvet for 

securitiseringer i artikel 259, 260, 261, 

263 og 264 i forordning (EU) nr. 

575/2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber 

 - justering af gearingsgraden, 

likviditetsdækningsgraden og net stable 

funding ratio for kreditinstitutter og 

investeringsselskaber, der er aktive inden 

for securitisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 16a 

 Det eksponeringsleverende instituts eller 

det organiserende instituts kompetente 

myndighed er bemyndiget til at levere 

bekræftelsen, der kræves i henhold til 

artikel 14, stk. 2), af, at securitiseringen 

opfylder visse eller alle kriterierne i 

artikel 8 og 9. I tilfælde af et ABCP-

program er det organiserende instituts 

kompetente myndighed bemyndiget til at 

levere bekræftelsen, der kræves i henhold 

til artikel 14, stk. 2), af, at ABCP-

programmet opfylder visse eller alle 

kriterierne i artikel 12. Denne bekræftelse 

er juridisk bindende for alle 

tilsynsmyndigheder i EU. 

Or. en 

Begrundelse 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 



 

AM\1101734DA.doc 99/120 PE587.508v01-00 

 DA 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Ændringsforslag  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører 

medlemsstaternes ret til at fastsætte og 

pålægge strafferetlige sanktioner i 

henhold til denne forordnings artikel 19 
fastsætter medlemsstaterne bestemmelser 

om passende administrative sanktioner og 

afhjælpende foranstaltninger gældende, 

når: 

1. Medlemsstaterne fastsætter 

bestemmelser om passende administrative 

sanktioner og afhjælpende foranstaltninger 

gældende, når: 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslagene i følgende afsnit præsenterer "uagtsomheds- eller undladelses"-testen i 

den nuværende CRR-forordnings artikel 407. Det er for at sikre en differentiering mellem 

grov uagtsomhed og forsæt på den ene side og simpel uagtsomhed på den anden. 

 

Ændringsforslag  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut eller en oprindelig 

långiver har ikke opfyldt kravene i artikel 4 

a) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut eller en oprindelig 

långiver har ved deres uagtsomhed eller 

undladelse ikke opfyldt kravene i artikel 4 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslagene i dette afsnit præsenterer "uagtsomheds- eller undladelses"-testen i den 

nuværende CRR-forordnings artikel 407. Det er for at sikre en differentiering mellem grov 

uagtsomhed og forsæt på den ene side og simpel uagtsomhed på den anden. 

 

Ændringsforslag  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

b) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ved 

deres uagtsomhed eller undladelse ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslagene i dette afsnit præsenterer "uagtsomheds- eller undladelses"-testen i den 

nuværende CRR-forordnings artikel 407. Det er for at sikre en differentiering mellem grov 

uagtsomhed og forsæt på den ene side og simpel uagtsomhed på den anden. 

 

Ændringsforslag  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

b) et eksponeringsleverende institut 

eller et organiserende institut har ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

Or. en 

 

Ændringsforslag  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

b) et eksponeringsleverende institut 

eller et organiserende institut har ikke 

opfyldt kravene i artikel 5 

Or. en 

 

Ændringsforslag  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ikke 

opfyldt kravene i denne forordnings artikel 

7-10 eller 11-13. 

en securitisering kan betegnes som STS 

og et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut eller en SSPE ved 

deres uagtsomhed eller undladelse har 

ikke opfyldt kravene i denne forordnings 

artikel 7-10 eller 11-13. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslagene i dette afsnit præsenterer "uagtsomheds- eller undladelses"-testen i den 

nuværende CRR-forordnings artikel 407. Det er for at sikre en differentiering mellem grov 
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uagtsomhed og forsæt på den ene side og simpel uagtsomhed på den anden. 

 

Ændringsforslag  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

et eksponeringsleverende institut, et 

organiserende institut og en SSPE har ikke 

opfyldt kravene i denne forordnings artikel 

7-10 eller 11-13. 

et eksponeringsleverende institut eller et 

organiserende institut har ikke opfyldt 

kravene i denne forordnings artikel 7-10 

eller 11-13. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 et eksponeringsleverende institut eller et 

organiserende institut, i strid med denne 

forordnings artikel 6, anvender 

betegnelsen "STS" for deres 

securitisering, bortset fra når 

securitiseringen opfylder alle kravene i 

denne forordnings artikel 7 til 10 eller 

artikel 11 til 13. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 et eksponeringsleverende institut eller et 

organiserende institut laver en 

vildledende meddelelse i henhold til denne 

forordnings artikel 14, stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at de 

administrative sanktioner og/eller 

afhjælpende foranstaltninger gennemføres 

effektivt. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at de 

administrative sanktioner og/eller 

afhjælpende foranstaltninger gennemføres 

effektivt. Sådanne administrative 

sanktioner og/eller afhjælpende 

foranstaltninger skal dog ikke rettes mod 

SSPE'en eller på anden måde være til 

skade for investorer i den pågældende 

securitiseringstransaktion. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med den nye forordning er at fremme integrationen af EU's finansmarkeder. Dette 

kan kun opnås ved at genvinde investorernes tillid. Men hvis bøder som foreslået i stk. 2 

pålægges SSPE'er, ville sådanne bøder skulle betales af den transaktion, som SSPE'en er en 

integreret del af og ville derfor medføre en mangel på midler til rådighed for investorerne. 

Dette ville udgøre en latent risiko for investorerne og bringe investorernes tillid i fare igen. 

 

Ændringsforslag  451 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Disse regler bør anerkende 

markedsdeltagernes gode tro via en 

forholdsmæssig anvendelse af sanktioner, 

idet der tages hensyn til karakteren af 

overtrædelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 - stk. 2 - litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) administrative maksimumbøder på 

mindst 5 000 000 EUR eller, i de 

medlemsstater, som ikke har euroen som 

valuta, det tilsvarende beløb i national 

mønt [date of entry into force of this 

Regulation] 

e) administrative maksimumbøder på 

mindst 10 000 000 EUR eller, i de 

medlemsstater, som ikke har euroen som 

valuta, det tilsvarende beløb i national 

mønt [date of entry into force of this 

Regulation] 

Or. it 

 

Ændringsforslag  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 - stk. 2 - litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) eller i tilfælde af en juridisk person, 

de i litra e) omhandlede administrative 

maksimumbøder eller bøder på op til 10 % 

af den juridiske persons samlede 

årsomsætning ifølge det seneste af 

ledelsesorganet godkendte regnskab; hvis 

den juridiske person er et moderselskab 

eller et datterselskab af det moderselskab, 

der skal udarbejde konsoliderede 

f) eller i tilfælde af en juridisk person, 

de i litra e) omhandlede administrative 

maksimumbøder eller bøder på op til 20 % 

af den juridiske persons samlede 

årsomsætning ifølge det seneste af 

ledelsesorganet godkendte regnskab; hvis 

den juridiske person er et moderselskab 

eller et datterselskab af det moderselskab, 

der skal udarbejde konsoliderede 
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regnskaber i henhold til direktiv 

2013/34/EU, er den relevante samlede 

årsomsætning den samlede årsomsætning, 

eller den tilsvarende indkomsttype i 

henhold til de relevante regnskabsmæssige 

retsakter, ifølge de seneste konsoliderede 

regnskaber, som det endelige 

moderselskabs ledelsesorgan har godkendt 

regnskaber i henhold til direktiv 

2013/34/EU, er den relevante samlede 

årsomsætning den samlede årsomsætning, 

eller den tilsvarende indkomsttype i 

henhold til de relevante regnskabsmæssige 

retsakter, ifølge de seneste konsoliderede 

regnskaber, som det endelige 

moderselskabs ledelsesorgan har godkendt 

Or. it 

 

Ændringsforslag  454 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) administrative maksimumbøder på 

mindst det dobbelte af den fortjeneste, der 

er opnået ved overtrædelsen, såfremt 

fortjenesten kan beregnes, også selv om 

dette overstiger maksimumsbeløbene i litra 

e) og f). 

g) administrative maksimumbøder på 

mindst det tredobbelte af den fortjeneste, 

der er opnået ved overtrædelsen, såfremt 

fortjenesten kan beregnes, også selv om 

dette overstiger maksimumsbeløbene i litra 

e) og f). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  455 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) administrative maksimumbøder 

mindst lige så store som den fortjeneste, 

der er opnået ved overtrædelsen, såfremt 

fortjenesten kan beregnes, også selv om 

dette overstiger maksimumsbeløbene i 

litra e) og f). 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  456 

Thomas Mann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvor der er sket overtrædelse i god 

tro: 

 a) STS-etiketten bør blive siddende 

på i hele det securitiserede instruments 

levetid, hvis overtrædelsen er afhjulpet 

 b) Hvis STS-mærket bliver siddende, 

og overtrædelsen er afhjulpet, bør der 

ikke opstå en situation med tvangssalg 

Or. en 

 

Ændringsforslag  457 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De kompetente myndigheder tager 

ved fastsættelsen af type og niveau for en 

administrativ sanktion eller afhjælpende 

foranstaltning pålagt i henhold til denne 

forordnings artikel 17 hensyn til alle 

relevante forhold, herunder, hvis det er 

relevant: 

2. De kompetente myndigheder tager 

ved fastsættelsen af type og niveau for en 

administrativ sanktion eller afhjælpende 

foranstaltning pålagt i henhold til artikel 17 

hensyn til alle relevante forhold, herunder i 

hvilken grad overtrædelsen er forsætlig 

eller skyldes en faktuel fejl, og hvis det er 

relevant: 

Or. en 

Begrundelse 

Reglernes kompleksitet kræver proportionalitet i anvendelsen af sanktioner. Det kan ske, at 
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reglerne overtrædes utilsigtet eller er et resultat af faktuelle fejl. 

 

Ændringsforslag  458 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

 3. Sanktioner skal anvendes på en 

forholdsmæssig måde, hvilket omfatter 

hensyntagen til arten af overtrædelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Der skal nedsættes et særligt 

securitiseringsudvalg inden for rammerne 

af det blandede udvalg af europæiske 

tilsynsmyndigheder, inden for hvilket de 

kompetente myndigheder koordinerer tæt 

med hinanden med henblik på at udføre 

deres opgaver i henhold til denne 

forordnings artikel 16 til 19. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Såfremt en kompetent myndighed 

konstaterer, at denne forordning er blevet 

overtrådt, eller har grund til at antage dette, 

underretter den den kompetente 

tilsynsmyndighed for det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut, den oprindelig 

långiver, SSPE'en eller investor om sine 

undersøgelsesresultater på en tilstrækkelig 

detaljeret måde. De berørte kompetente 

myndigheder koordinerer deres tilsyn tæt 

og sikrer konsekvente afgørelser. 

3. Såfremt en kompetent myndighed 

konstaterer, at denne forordning er blevet 

overtrådt, eller har grund til at antage dette, 

underretter den den kompetente 

myndighed for det eksponeringsleverende 

institut, det organiserende institut, den 

oprindelig långiver eller investor om sine 

undersøgelsesresultater på en tilstrækkelig 

detaljeret måde. De berørte kompetente 

myndigheder koordinerer deres tilsyn tæt 

med henblik på at sikre konsekvente 

afgørelser, og den kompetente myndighed, 

der konstaterer overtrædelsen, bør 

informere ESMA. 

Or. en 

Begrundelse 

ESMA bør fra starten gøres bekendt med alle overtrædelser på tværs af jurisdiktioner. 

 

Ændringsforslag  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Såfremt den i stk. 3 omhandlede 

overtrædelse i særdeleshed vedrører en 

urigtig eller vildledende meddelelse i 

henhold til denne forordnings artikel 14, 

stk. 1, underretter den kompetente 

myndighed, som har konstateret nævnte 

overtrædelse, desuden straks ESMA, EBA 

og EIOPA om sine undersøgelsesresultater. 

4. Såfremt den i stk. 3 omhandlede 

overtrædelse i særdeleshed vedrører en 

urigtig eller vildledende meddelelse i 

henhold til denne forordnings artikel 14, 

stk. 1, underretter den kompetente 

myndighed, som har konstateret nævnte 

overtrædelse, desuden straks EBA og 

EIOPA om sine undersøgelsesresultater. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør sikres sammenhæng med artikel 21, stk. 3. 
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Ændringsforslag  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Efter modtagelse af de i stk. 3 

omhandlede oplysninger tager den 

kompetente myndighed ethvert nødvendigt 

skridt til afhjælpning af den konstaterede 

overtrædelse og underretter de øvrige 

berørte kompetente myndigheder, særlig de 

kompetente myndigheder for det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en samt for 

indehaveren af en securitiseringsposition, 

hvis denne indehaver kendes. I tilfælde af 

uenighed mellem de kompetente 

myndigheder kan sagen henvises til 

ESMA, og proceduren i artikel 19 og i 

givet fald artikel 20 i forordning (EU) nr. 

1095/2010 finder anvendelse. 

5. Efter modtagelse af de i stk. 3 

omhandlede oplysninger tager den 

kompetente myndighed ethvert nødvendigt 

skridt til afhjælpning af den konstaterede 

overtrædelse og underretter de øvrige 

berørte kompetente myndigheder, særlig de 

kompetente myndigheder for det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en samt for 

indehaveren af en securitiseringsposition, 

hvis denne indehaver kendes. I tilfælde af 

uenighed mellem de kompetente 

myndigheder kan sagen henvises til 

ESMA, og proceduren i artikel 19 og i 

givet fald artikel 20 i forordning (EU) nr. 

1095/2010 finder anvendelse, undtagen i 

sager, hvor den kompetente myndigheds 

bindende bekræftelse, der omhandles i 

artikel 16, stk. 4, allerede er blevet givet. 

Or. en 

Begrundelse 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 
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between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Ændringsforslag  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Efter modtagelse af de i stk. 3 

omhandlede oplysninger tager den 

kompetente myndighed ethvert nødvendigt 

skridt til afhjælpning af den konstaterede 

overtrædelse og underretter de øvrige 

berørte kompetente myndigheder, særlig de 

kompetente myndigheder for det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut og SSPE'en samt for 

indehaveren af en securitiseringsposition, 

hvis denne indehaver kendes. I tilfælde af 

uenighed mellem de kompetente 

myndigheder kan sagen henvises til 

ESMA, og proceduren i artikel 19 og i 

givet fald artikel 20 i forordning (EU) nr. 

1095/2010 finder anvendelse. 

5. Efter modtagelse af de i stk. 3 

omhandlede oplysninger tager den 

kompetente myndighed ethvert nødvendigt 

skridt til afhjælpning af den konstaterede 

overtrædelse og underretter de øvrige 

berørte kompetente myndigheder, særlig de 

kompetente myndigheder for det 

eksponeringsleverende institut, det 

organiserende institut samt for indehaveren 

af en securitiseringsposition, hvis denne 

indehaver kendes. I tilfælde af uenighed 

mellem de kompetente myndigheder finder 

proceduren i artikel 19 og i givet fald 

artikel 20 i forordning (EU) nr. 1095/2010 

anvendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre sammenhæng med artikel 21, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  464 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1Direktiv 2009/65/EF 

Artikel 50a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 50a i direktiv 2009/65/EF udgår. Artikel 50a i direktiv 2009/65/EF erstattes 

af følgende: 

 "Administrationsselskaber for institutter 

for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) eller internt 

administrerede investeringsinstitutter skal 

handle i investorernes interesse i det 

relevante investeringsinstitut og om 

nødvendigt træffe korrigerende 

foranstaltninger, hvis de efter antagelsen 

af en eksponering mod en securitisering 

konstaterer, at securitiseringen ikke 

opfylder de krav, der er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning .../... 

[STS-forordningen], især at fastsættelsen 

og offentliggørelsen af oplysninger om de 

tilbageholdte kapitalandele ikke opfylder 

kravene i forordningen.". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 - stk. 1 - afsnit 1 

Forordning (EF) nr. 1060/2009 

  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) I betragtning 22 og 41, artikel 8c 

og i bilag II, punkt 1, erstattes 

"struktureret finansielt instrument" af 

"securitiseringsinstrument". 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 - stk. 1 - afsnit 2  
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Forordning (EF) nr. 1060/2009 

  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) I betragtning 34 og 40, artikel 8, 

stk. 4, artikel 8c, artikel 10, stk. 3, artikel 

39, stk. 4, samt i bilag I, afsnit A, punkt 2, 

femte afsnit, bilag I, afsnit B, punkt 5, 

bilag II (titel og punkt 2), bilag III, del I, 

punkt 8, 24 og 45, samt bilag III, del III, 

punkt 8, erstattes "strukturerede 

finansielle instrumenter" af 

"securitiseringsinstrumenter". 

 udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  467 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1Direktiv 2011/61/EU 

Artikel 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 17 i direktiv 2011/61/EU udgår. Artikel 17 i direktiv 2011/61/EU affattes 

således: 

 "FAIF'er skal handle i investorernes 

interesse i den relevante AIF og om 

nødvendigt træffe korrigerende 

foranstaltninger, hvis de efter antagelsen 

af en eksponering mod en securitisering 

konstaterer, at securitiseringen ikke 

opfylder de krav, der er fastsat i 

forordningen [STS], især at fastsættelsen 

og offentliggørelsen af oplysninger om de 

tilbageholdte kapitalandele ikke opfylder 

kravene i forordning [STS].". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  468 

Morten Messerschmidt 
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for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 – nr. 1Forordning 648/2012/EU. 

Artikel 2 – nr. 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

30) "dækket obligation": en obligation, 

som opfylder kravene i artikel 129 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

30) "dækket obligation": en obligation, 

som opfylder kravene i artikel 52, stk. 4, i 

direktiv 2009/65 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For så vidt angår udestående 

securitiseringspositioner pr. [date of entry 

into force of this Regulation] må 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er kun 

anvende betegnelsen "STS" eller en 

betegnelse, som direkte eller indirekte 

henviser til disse begreber, hvis kravene i 

denne forordnings artikel 6 overholdes. 

2. For så vidt angår udestående 

securitiseringspositioner pr. [date of entry 

into force of this Regulation] må 

eksponeringsleverende institutter og 

organiserende institutter kun anvende 

betegnelsen "STS" eller en betegnelse, som 

direkte eller indirekte henviser til disse 

begreber, hvis kravene i denne forordnings 

artikel 6 overholdes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår securitiseringer, 

hvis værdipapirer er udstedt den 1. januar 

2011 eller senere, samt securitiseringer 

3. For så vidt angår forskellige typer 

af investeringer i securitiseringer, såsom 

køb, salg eller besiddelse foretaget efter ... 
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udstedt før denne dato, hvor nye 

underliggende eksponeringer er tilføjet 

eller erstattet efter den 31. december 2014, 

finder denne forordnings artikel 3 

anvendelse. 

[date of entry into force of this 

Regulation], hvis værdipapirer er udstedt 

den 1. januar 2011 eller senere, samt 

securitiseringer udstedt før denne dato, 

hvor nye underliggende eksponeringer er 

tilføjet eller erstattet efter den 31. 

december 2014, finder denne forordnings 

artikel 3 anvendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget præsenterer en mulighed for at undgå at skulle foretage "brandsalg" af 

aktiver og dermed gøre markedet ustabilt. 

 

Ændringsforslag  471 

Morten Messerschmidt 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår securitiseringer, 

hvis værdipapirer er udstedt den 1. januar 

2011 eller senere, samt securitiseringer 

udstedt før denne dato, hvor nye 

underliggende eksponeringer er tilføjet 

eller erstattet efter den 31. december 2014, 

finder denne forordnings artikel 3 

anvendelse. 

3. For så vidt angår investeringer 

foretaget efter ... [date of entry into force 

of this Regulation] i securitiseringer, hvis 

værdipapirer er udstedt den 1. januar 2011 

eller senere, samt securitiseringer udstedt 

før denne dato, hvor nye underliggende 

eksponeringer er tilføjet eller erstattet efter 

den 31. december 2014, finder denne 

forordnings artikel 3 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  472 

Brian Hayes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 



 

AM\1101734DA.doc 115/120 PE587.508v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår securitiseringer, 

hvis værdipapirer er udstedt den 1. januar 

2011 eller senere, samt securitiseringer 

udstedt før denne dato, hvor nye 

underliggende eksponeringer er tilføjet 

eller erstattet efter den 31. december 2014, 

finder denne forordnings artikel 3 

anvendelse. 

3. For så vidt angår securitiseringer, 

der opfylder STS-kriterierne, og hvis 

værdipapirer er udstedt den 1. januar 2011 

eller senere, samt securitiseringer udstedt 

før denne dato, hvor nye underliggende 

eksponeringer er tilføjet eller erstattet efter 

den 31. december 2014, finder denne 

forordnings artikel 3 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Frem til det tidspunkt, hvor de 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som Kommissionen vedtager i henhold til 

denne forordnings artikel 5, stk. 3, 

anvendes, gør eksponeringsleverende 

institutter, organiserende institutter og 

SSPE'er med henblik på forpligtelserne i 

denne forordnings artikel 5, stk. 1, litra a) 

og e), de i bilag I-VIII i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) 2015/3 anførte 

oplysninger tilgængelige på det i artikel 5, 

stk. 2, omhandlede websted. 

6. Frem til det tidspunkt, hvor de 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som Kommissionen vedtager i henhold til 

denne forordnings artikel 5, stk. 3, 

anvendes, gør eksponeringsleverende 

institutter og organiserende institutter med 

henblik på forpligtelserne i artikel 5, stk. 1, 

litra a) og e), de i bilag I-VIII i 

Kommissionens delegerede forordning 

(EU) 2015/3 anførte oplysninger 

tilgængelige på det i artikel 5, stk. 2, 

omhandlede websted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 - stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest [two years after entry into 

force of this Regulation] og hvert tredje år 

derefter offentliggør EBA i nært 

samarbejde med ESMA og EIOPA en 

rapport om gennemførelsen af STS-

kravene som omhandlet i denne 

forordnings artikel 6-14. 

1. Senest [eighteen months after entry 

into force of this Regulation] og hvert 

andet år derefter offentliggør EBA i nært 

samarbejde med ESMA og EIOPA en 

rapport om gennemførelsen af STS-

kravene som omhandlet i denne 

forordnings artikel 6-14. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Senest [three years after entry into 

force of this Regulation] offentliggør 

ESMA i nært samarbejde med EBA og 

EIOPA en rapport om transparenskravene i 

denne forordnings artikel 5 samt om 

graden af transparens af 

securitiseringsmarkedet i Unionen. 

3. Senest [two years after entry into 

force of this Regulation] offentliggør 

ESMA i nært samarbejde med EBA og 

EIOPA en rapport om transparenskravene i 

denne forordnings artikel 5 samt om 

graden af transparens af 

securitiseringsmarkedet i Unionen. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  476 

Molly Scott Cato 

For Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Inden ... [to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] offentliggør 

ESMA, i tæt samarbejde med EBA og 

EIOPA en rapport om gennemførligheden 

af et regelsæt, som skal supplere de nye 
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rammebestemmelser for securitisering 

fastsat i denne forordning om indførelse 

af en ordning med begrænset licenserede 

banker, som udfører SSPE'ernes 

funktioner og har eneret til at købe 

eksponeringer fra eksponeringsleverende 

institutter og sælge fordringer støttet af de 

købte eksponeringer til investorerne. 

Rapporten gennemgår i detaljer fordele 

og ulemper, set fra et offentligt politik- og 

realøkonomisk perspektiv, ved at have 

klart afgrænsede enheder omfattet af 

særlige tilsyns- og insolvensordninger, der 

dækker de væsentligste 

mæglingsaktiviteter mellem 

eksponeringsleverende institutter og 

investorer i forhold til den nuværende 

meget uensartede situation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  477 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Senest den ... [six months after the 

date of entry into force of this Regulation] 

offentliggør EBA i nært samarbejde med 

ESMA og EIOPA en rapport om 

oprettelse af en ramme for simpel, 

transparent og standardiseret syntetisk 

securitisering, der er begrænset til 

balancens securitisering, og som 

indeholder forslag til passende 

kapitalkrav for denne securitisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  478 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Rapporten omfatter en detaljeret 

analyse af STS-securitiseringers 

indvirkning på realøkonomien og især på 

SMV'ers adgang til lån, bl.a. under 

hensyntagen til mulige forvoldte risici for 

finansmarkedets stabilitet og med en 

overvågning af både aggregerede og 

disaggregerede data. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  479 

Paul Tang 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. ESRB skal udarbejde en årlig 

rapport om securitiseringsmarkedet fra et 

makroprudentielt synspunkt og motivere 

de forslag, der er fremsat i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 16a (nyt). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  480 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Senest den ... [12 months after the 

date of entry into force of this Regulation] 

forelægger Kommissionen på grundlag af 

EBA's rapport, der er omhandlet i stk. 4, 
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en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om forslag til oprettelse af en 

ramme for simpel, transparent og 

standardiseret syntetisk securitisering, der 

er begrænset til balancens securitisering, 

og som indeholder forslag til passende 

kapitalkrav for denne securitisering om 

nødvendigt ledsaget af lovgivningsforslag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [four years after entry into force of 

this Regulation] forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 

denne forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

Senest ... [three years after entry into 

force of this Regulation] forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 

denne forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

 Rapporten skal tage hensyn til den 

internationale udvikling på 

securitiseringsområdet, navnlig initiativer 

om simple, transparente og 

sammenlignelige securitiseringer, og 

vurdere, om der inden for STS-

securitiseringer kan indføres en 

ækvivalensordning for 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er fra 

tredjelande. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  482 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [four years after entry into force of 

this Regulation] forelægger Kommissionen 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om anvendelsen af denne 

forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

Senest ... [three years after entry into force 

of this Regulation] forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 

denne forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

 Rapporten skal tage hensyn til den 

internationale udvikling på 

securitiseringsområdet, navnlig initiativer 

om simple, transparente og 

sammenlignelige securitiseringer, og 

vurdere, om der inden for STS-

securitiseringer kan indføres en 

ækvivalensordning for 

eksponeringsleverende institutter, 

organiserende institutter og SSPE'er fra 

tredjelande. 

Or. en 

Ændringsforslag  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest [four years after entry into force of 

this Regulation] forelægger Kommissionen 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om anvendelsen af denne 

forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

Senest [three years after entry into force of 

this Regulation] forelægger Kommissionen 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om anvendelsen af denne 

forordning, eventuelt ledsaget af 

lovgivningsforslag. 

Or. it 

 


