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Tarkistus  317 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

 3 luku – 1 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

YLS-arvopaperistamista koskevat yleiset 

vaatimukset 

YLS-arvopaperistamista ja kestävää YLS-

arvopaperistamista koskevat vaatimukset 

  

  

Or. en 

Tarkistus  318 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan vaatimukset. 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 7 a, 8, 9 ja 

10 artiklassa asetetut vaatimukset. 

 EAMV laatii suuntaviivoja ja suosituksia 

näissä artikloissa säädettyjen vaatimusten 

yhdenmukaisesta tulkinnasta ja 

soveltamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan YLS-arvopaperistamiseksi 
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ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan vaatimukset. 

katsotaansellaiset arvopaperistamiset, jotka 

täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan vaatimukset. 

Or. it 

 

Tarkistus  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan vaatimukset. 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 7 a 

vaatimukset tai 8, 9 ja 10 artiklan 

vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  321 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-arvopaperistamisia lukuun 

ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, 

jotka täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan vaatimukset. 

YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan 

ABCP-ohjelmia, ABCP-transaktioita ja 

muita yksityisiä arvopaperistamisia 
lukuun ottamatta sellaiset 

arvopaperistamiset, jotka täyttävät tämän 

asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan vaatimukset. 

Or. en 
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Tarkistus  322 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen YLS-

arvopaperistamisten lisäksi ennen ... 

[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

suoritetuissa seuraavat ehdot täyttävissä 

arvopaperistamisissa, lukuun ottamatta 

ABCP-ohjelmia, ABCP-transaktioita ja 

muita yksityisiä arvopaperistamisia, 

voidaan käyttää nimitystä ”YLS” tai 

”yksinkertainen, läpinäkyvä ja 

standardoitu arvopaperistaminen” tai 

nimitystä, jolla viitataan suoraan tai 

välillisesti kyseisiin termeihin, ainoastaan 

silloin, kun 8 artiklan 1 kohdassa, 8 

artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 4 

kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 8 

artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 9 

kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 9 

artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 

kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, 

edellyttäen että 

 (a) jos transaktiota koskevat asiakirjat 

sallivat aktiivisen salkunhoidon, 8 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vaatimus 

täyttyy, jos arvopaperistamiseen suoraan 

liittyvä alullepanija, järjestäjä ja 

erillisyhtiö sitoutuvat YLS-ilmoituksessa 

olemaan harjoittamatta tällaista aktiivista 

salkunhoitoa; 

 (b) 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut 

vaatimukset täyttyvät, edellyttäen että 

luotonmyöntämiskäytäntöjen olennaisista 

muutoksista on ilmoitettava vain 

ennakoivasti YLS-ilmoituksen 

päivämäärästä alkaen; 

 (c) 9 artiklan 2 kohdan vaatimukset 

eivät täyty, edellyttäen että korko ja 

valuuttariskin vähentämistoimet voidaan 

ilmoittaa YLS-ilmoituksessa; 
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 (d) 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

vaatimukset täyttyvät, edellyttäen että 

velan kassavirtoja koskeva malli on 

ilmoitettava vain ennakoivasti YLS-

ilmoituksen päivämäärästä alkaen; 

 (e) alullepanija, järjestäjä tai 

erillisyhtiö varmistaa, että sijoittajien 

saatavilla on helposti kaikki olennaisen 

tärkeät tiedot yksittäisten 

arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokituksista ja kehityksestä sekä 

arvopaperistettua vastuuta tukevista 

kassavirroista ja vakuuksista sekä tiedot, 

jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä 

kattavia ja asiantuntevia stressitestejä 

arvopaperistettuja vastuita tukevista 

kassavirroista ja vakuusarvoista; tätä 

varten 'olennaisen tärkeät tiedot' 

määritetään arvopaperistamispäivänä ja 

tarvittaessa arvopaperistamisen luonteen 

mukaan sen jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

Perimysarvopaperistamiset muodostavat suuren osan markkinoita. Siksi on tärkeää, että 

ehdot käytännössä täyttävät arvopaperistamiset voidaan määrittää YLS-arvopaperistamisiksi. 

Tätä lähestymistapaa sovellettiin perimyssopimusten avulla Solvenssi II:n tyyppien I ja II 

väliseen eroon. Mielestämme näillä perimystransaktioita koskevilla vaatimuksilla saavutetaan 

asianmukainen tasapaino tässä suhteessa. 

 

Tarkistus  323 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kestävien YLS-arvopaperistamisten on 

täytettävä samat vaatimukset kuin 

muidenkin YLS-arvopaperistamisten, 

mutta ne on myös merkittävä kestäviä ja 

vastuullisia investointihankkeita varten 

tai niiden on liityttävä suoraan sellaiseen 
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kestävään investointihankkeeseen, joka 

edistää YK:n ilmastokokouksen 

sopimuksen toteuttamista (COP21). 

Hankkeet käsittävät energiatehokkuuteen 

liittyviä hankkeita, vihreää 

infrastruktuuria sekä innovoivia 

ympäristöhankkeita. Kestäville YLS-

arvopaperistamisille myönnetään 25 

prosenttia matalampi riskin säilyttämisen 

taso ja 25 prosenttia matalampi riskin 

alarajan taso luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvaatimuksista annetun 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 259, 260, 

261, 263 ja 264 artiklassa tarkoitettujen 

arvopaperistamisten osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Arvopaperistamiset, jotka myydään 

sijoittajille 1 päivän tammikuuta 2011 

jälkeen ja ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa, katsotaan ajankohdasta, 

jolloin niihin sovelletaan 14 artiklan 1 

kohdan mukaista ilmoitusta, YLS-

arvopaperistamisiksi, lukuun ottamatta 

ABCP-ohjelmia ja ABCP-transaktioita, 

edellyttäen että 

 (a) ne täyttävät liikkeeseenlaskun 

aikaan 8 artiklan 1–5 ja 7–9 kohdassa 

sekä 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut 

vaatimukset; 

 (b) ne täyttävät 14 artiklan 1 kohdan 

mukaisesta ilmoituksesta alkaen 8 

artiklan 2 ja 6 kohdassa, 9 artiklan 2, 4 ja 

8 kohdassa sekä 10 artiklan 1–4 kohdassa 

tarkoitetut vaatimukset. 
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Or. en 

Perustelu 

Siirtymäsäännöksiä on selvennettävä. Arvopaperistamisilta tämän säännöksen yhteydessä 

edellytettävät vaatimukset liittyvät YLS-kriteereihin. 

 

Tarkistus  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1) Sen jälkeen, kun kansallinen 

toimivaltainen viranomainen tai EAMV 

ovat ilmoittaneet sellaisen 

arvopaperistamisen asianomaiselle 

alullepanijalle tai järjestäjälle, johon on 

sovellettu 14 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettua ilmoitusta, ettei ilmoittava 

yhteisö niiden mielestä enää täytä YLS-

vaatimuksia, alullepanijalla tai 

järjestäjällä on ilmoituspäivästä lukien 

kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne 

ilmoittavaa viranomaista tyydyttävällä 

tavalla, ja niiden on annettava ilmoitus 

sijoittajien tiedoksi.  

 (2) Ilmoituksen kohteena ollut 

arvopaperistaminen katsotaan edelleen 

YLS-kriteerien mukaiseksi kahden 

kuukauden ajan siitä, kun kansallinen 

toimivaltainen viranomainen tai EAMV 

ovat esittäneet 7 artiklan 1 b kohdan 1 

alakohdan mukaisen ilmoituksen. 

 (3) Jos tilanne on kahden kuukauden 

kuluessa 7 artiklan 1 b kohdan 1 

alakohdan mukaisesta ilmoituksesta 

korjattu asianomaista toimivaltaista 

viranomaista tyydyttävällä tavalla, 

arvopaperistamisen katsotaan edelleen 

täyttävän YLS-kriteerit. 

 (4) Jos toimivaltainen viranomainen 

katsoo, että YLS-luokituksen 
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säilyttäminen vaarantaisi YLS-

luokituksen eheyden tai 

rahoitusvakauden, se voi poistaa 

arvopaperistamisen YLS-luokituksen, sen 

estämättä, mitä säädetään 7 artiklan 1 b 

kohdan 2 alakohdassa ja 7 artiklan 1 b 

kohdan 3 alakohdassa. 

 (5) Tämän artiklan säännökset eivät 

rajoita oikeutta määrätä 17 ja 18 

artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia. 

Or. en 

Perustelu 

YLS-luokituksen menetyksen seuraukset ovat vakavia. Siksi liikkeeseenlaskijoille olisi 

annettava aikaa korjata tilanne. Seuraamuksia voidaan silti määrätä, mutta YLS-luokitus 

säilyy voimassa, ellei sen katsota vaarantavan yleisesti luokituksen eheyttä tai 

rahoitusvakautta.  

 

Tarkistus  326 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Sosiaalisen ja ekologisen siirtymän 

tukeminen 

 YLS-luokitukseen perustuvaa 

pääomahuojennusta olisi käytettävä 

ensisijaisesti sellaisten uusien lainojen 

perustamiseen, joilla edistetään 

sosiaalista ja ekologista siirtymää. 

Or. en 

 

Tarkistus  327 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on hankittava 

arvopaperistettavat vastuut myynnin tai 

luovutuksen kautta niin, että toimi on 

täytäntöönpanokelpoinen myyjään tai 

mihin tahansa kolmanteen osapuoleen 

nähden myös tilanteessa, jossa myyjä on 

maksukyvytön. Arvopaperistettavien 

vastuiden siirtoon arvopaperistamista 

varten perustetulle erillisyhtiölle ei saa 

soveltaa ankaria transaktion peräyttämistä 

koskevia säännöksiä myyjän 

maksukyvyttömyyden yhteydessä. Jos 

arvopaperistettavat vastuut siirretään 

luovutusteitse ja jos siirto saadaan 

päätökseen myöhemmin kuin transaktion 

sulkemisajankohtana, kyseisen päätökseen 

saamisen laukaiseviin tekijöihin olisi 

kuuluttava ainakin seuraavat tapahtumat: 

1. Arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on hankittava 

arvopaperistettavat vastuut niin, että toimi 

on täytäntöönpanokelpoinen myyjään tai 

mihin tahansa kolmanteen osapuoleen 

nähden myös tilanteessa, jossa myyjä on 

maksukyvytön. Arvopaperistettavien 

vastuiden siirtoon arvopaperistamista 

varten perustetulle erillisyhtiölle ei saa 

soveltaa ankaria transaktion peräyttämistä 

koskevia säännöksiä myyjän 

maksukyvyttömyyden yhteydessä. Jos 

arvopaperistettavat vastuut siirretään 

luovutusteitse ja jos siirto saadaan 

päätökseen myöhemmin kuin transaktion 

sulkemisajankohtana, kyseisen päätökseen 

saamisen laukaiseviin tekijöihin olisi 

kuuluttava ainakin seuraavat tapahtumat: 

Or. en 

Perustelu 

Toistaiseksi ei ole olemassa "todellisen myynnin" oikeudellista määritelmää, vaikka 

alullepanijat käyttävätkin sitä usein osoittaakseen, että myynti on oikeusvoimainen. On 

kuitenkin olemassa muita unionin arvopaperistamissiirroissa käytettäviä rakenteita, jotka 

eivät perustu arvopaperistettujen vastuiden myyntiin tai luovuttamiseen ja jotka on kehitetty 

kansallisten lakien mukaisesti tai jotka kansalliset lainsäätäjät ovat ottaneet käyttöön 

mahdollistaakseen asianmukaisen siirron arvopaperistamista varten perustettuun 

erillisyhtiöön. Siksi viitattaessa millä tavoin tahansa määriteltyyn "todelliseen myyntiin" 

tällaiset muut siirtotavat jäisivät tarpeettomasti viittauksen ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Myyjän on annettava 

vahvistusilmoitukset ja takuut siitä, että 

arvopaperistamiseen sisältyvät vastuut 

ovat myyjän saatavilla olevien tietojen 

perusteella kiinnittämättömiä ja 

muutenkin sellaisessa tilassa, jonka ei 

voida odottaa vaikuttavan kielteisesti 

myynnin tai luovutuksen 

täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

2. Arvopaperistamiseen sisältyvät 

vastuut eivät saa olla kiinnitettyjä tai 

muuten sellaisessa tilassa, jonka voidaan 

odottaa vaikuttavan kielteisesti 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön suorittaman tai sen puolesta 

suoritetun toimen 

täytäntöönpanokelpoisuuteen, ellei 

tällaisten kielteisen vaikutuksen riskiä 

lievennetä asianmukaisesti varauksilla tai 

lisätakauksella. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka koostuvat vain 
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Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, 

joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista määräajoin saadaan määriteltyjä 

maksuvirtoja, jotka liittyvät vuokra-, 

pääoma- ja korkomaksuihin tai 

mahdolliseen muuhun oikeuteen saada 

tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset 

maksut perustuvat. Arvopaperistettaviin 

vastuisiin ei saa sisältyä direktiivissä 

2014/65/EU määriteltyjä siirtokelpoisia 

arvopapereita. 

yhdestä seuraavista omaisuuserätyypeistä: 

 (a) asuntolainat; 

 (b) yrityslainat, myyntisaamiset, 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille 

pääomamenojen tai liiketoimintojen 

rahoittamiseksi; 

 (c) autolainat ja 

autoleasingsopimukset lainanottajille tai 

vuokraajille;  

 (d) lainat, luottokorttisaamiset sekä 

poolit, jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien 

syiden vuoksi myönnettävistä lainoista; tai 

 (e) muut omaisuuserätyypit, joiden 

voidaan katsoa olevan homogeenisiä 

velallisen tyypin ja niihin liittyvän 

luottoriskin tyypin suhteen. 

 Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita; 

 (i) niihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

niistä saadaan määräajoin määriteltyjä 

maksuvirtoja; 

  niihin liittyvillä suorituksilla voi olla 

erisuuruiset vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksut; 

 (ii) ne liittyvät mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat, 
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mukaan lukien omaisuuserien myynnistä 

saadut tulot, jotka kattavat 

arvopaperistetut vastuut, laina- ja leasing-

sopimusten päätyttyä tai niiden päättyessä 

9 kohdan rajoituksia noudattaen.  

Or. en 

Perustelu 

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 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Homogeenisiksi on katsottava 

yksityishenkilöille myönnetyt 

asuntolainat, kaupallisen omaisuuden 

avulla vakuutetut kiinteistölainat, 

yksityishenkilöille henkilökohtaisten tai 

perhesyiden taikka kotitalouksien 

kulutukseen liittyvien syiden vuoksi 
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korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

myönnetyt lainat, moottoriajoneuvon 

oston rahoittamiseksi tehdyt 

rahoitussopimukset (mukaan lukien 

laina-, leasing- ja osamaksusopimukset), 

ajoneuvovälittäjiltä varastojen oston tai 

säilyttämisen vuoksi otetut lainat, pk-

yrityksille myönnetyt lainat, yhteisöille 

myönnetyt lainat (pois lukien pk-

yritykset), myyntisaamiset ja kalustoa 

koskevat leasing-sopimukset (pois lukien 

autoja, pakettiautoja, kuorma-autoja ja 

moottoripyöriä koskevat leasing-

sopimukset). Arvopaperistettavien 

vastuiden pooliin voi kuulua vain yksi 

omaisuuserätyyppi. Arvopaperistettavien 

vastuiden on oltava sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista määräajoin saadaan määriteltyjä 

maksuvirtoja, jotka liittyvät vuokra-, 

pääoma- ja korkomaksuihin tai 

mahdolliseen muuhun oikeuteen saada 

tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset 

maksut perustuvat. Arvopaperistettaviin 

vastuisiin ei saa sisältyä direktiivissä 

2014/65/EU määriteltyjä siirtokelpoisia 

arvopapereita. 

Or. en 

Perustelu 

Homogeenisuus on määriteltävä nykyistä tarkemmin. Mukautettu johdanto-osan 

18 kappaleeseen. 

 

Tarkistus  331 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 
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vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

vastuiden pooli, jotka ovat homogeenisiä 

omaisuuserätyypiltään, valuutaltaan ja 

niihin sovellettavan jäsenvaltion 

oikeusjärjestelmän suhteen. 

Omaisuuserätyypiltään homogeenisiksi 

on katsottava asuntolainapoolit, 

liiketilalainapoolit, yrityslainapoolit, 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille, 

autolaina- ja autoleasingpoolit sekä poolit 

jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien 

syiden vuoksi myönnettävistä lainoista ja 

luottojärjestelyistä ja joilla on 

samanlainen luottorakenne, luoton laatu 

ja selkeä maantieteellinen merkintä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Niihin kuuluvat asuntolainapoolit, 

yrityslainapoolit, myyntisaamiset, 
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täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

leasingsopimukset ja luottojärjestelyt 

samaan luokkaan kuuluville yrityksille 

pääomamenojen tai liiketoimintojen 

rahoittamiseksi, poolit, jotka koostuvat 

autolainoista ja autoleasingsopimuksista 

lainanottajille tai vuokraajille, ja poolit 

jotka koostuvat yksityishenkilöille 

henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka 

kotitalouksien kulutukseen liittyvien 

syiden vuoksi myönnettävistä lainoista ja 

luottojärjestelyistä. Arvopaperistettavien 

vastuiden on oltava sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista määräajoin saadaan määriteltyjä 

maksuvirtoja, jotka liittyvät vuokra-, 

pääoma- ja korkomaksuihin tai 

mahdolliseen muuhun oikeuteen saada 

tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset 

maksut perustuvat. Arvopaperistettaviin 

vastuisiin ei saa sisältyä direktiivissä 

2014/65/EU määriteltyjä siirtokelpoisia 

arvopapereita. 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

4. Arvopaperistamisen vakuutena on 

oltava sellaisten perustana olevien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. 

Arvopaperistettavien vastuiden on oltava 

sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin 

liittyy täysimääräinen takautumisoikeus 

velallisten suhteen ja joista määräajoin 

saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka 

liittyvät vuokra-, pääoma- ja 
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korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. Kun 

perustana olevat vastuut ovat 

asuntolainoja, maksamatta olevan 

pääoman suhde kiinteistöjen nykyarvoon 

saa olla enintään 75 prosenttia 

arvopaperistamishetkellä. 
Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Arvopaperistaminen voi käsittää 

enintään kolme luokkaa. 

Or. en 

Perustelu 

Mitä enemmän luokkia on ensimmäisen ja viimeisen etuoikeusluokan välillä, sitä vaikeampaa 

kunkin luokan arvon määrittäminen on sijoittajien kannalta. Tämä merkitsee sitä, että 

tällaisten etuoikeusluokkien markkinalikviditeetti ja hinta käyttäytyvät myötäsyklisesti kriisien 

huippukohdissa. Etuoikeusluokkien määrän rajoittaminen on tärkeää yksinkertaisuuden 

kannalta. 

 

Tarkistus  335 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Synteettistä arvopaperistamista ei 

katsota YLS-arvopaperistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  336 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Arvopaperistettavien vastuiden on 

oltava peräisin alullepanijan tai 

alkuperäisen luotonantajan tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset on ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa 

kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin on täytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/17/EU 18 artiklan 1–4 

kohdassa, 5 kohdan a alakohdassa ja 6 

kohdassa ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/48/EY 8 

artiklassa säädetyt vaatimukset tai 

kolmansien maiden vastaavat vaatimukset. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

6. Arvopaperistettavien vastuiden on 

oltava peräisin alullepanijan tai 

alkuperäisen luotonantajan tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä, ja 

niiden on oltava taloudelliselta 

sisällöltään ja velkojaluokiltaan 

verrattavissa arvopaperistamattomiin 

vastuisiin, jotka ovat peräisin 

alullepanijan tai alkuperäisen 

luotonantajan tavanomaisesta 

liiketoiminnasta. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset on ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa 

kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Lainanottajan 

luottokelpoisuuden arvioinnin on täytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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luotonantajalla on oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettaviin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. 

direktiivin 2014/17/EU 18 artiklan 1–4 

kohdassa, 5 kohdan a alakohdassa ja 6 

kohdassa ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/48/EY 8 

artiklassa säädetyt vaatimukset tai 

kolmansien maiden vastaavat vaatimukset. 

Alullepanijalla tai alkuperäisellä 

luotonantajalla on oltava asiantuntemusta 

kyseisiin arvopaperistettaviin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. 

Or. en 

Perustelu 

Arvopaperistetut vastuut eivät saa poiketa luonteeltaan merkittävästi alkuperäisten 

luotonantajien tavanomaisesta liiketoiminnasta peräisin olevista muista vastuista.  

 

Tarkistus  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Sinä ajankohtana, kun 

arvopaperistettavat vastuut siirretään 

arvopaperistamista varten perustetulle 

erillisyhtiölle, ne eivät saa sisältää 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja 

maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita 

tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai 

takaajalta, joka alullepanijan tai 

alkuperäisen luotonantajan saatavilla 

olevien tietojen perusteella 

7. Arvopaperistettavat vastuut, jotka 

siirretään erillisyhtiölle ilman tarpeettomia 

viipeitä, eivät saa valintahetkellä sisältää 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja 

maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita 

tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai 

takaajalta, joka alullepanijan tai 

alkuperäisen luotonantajan saatavilla 

olevien tietojen perusteella 

Or. en 

Perustelu 

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 



 

PE587.508v01-00 20/125 AM\1101734FI.doc 

FI 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai sopinut 

velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä 

tai uudelleenjärjestelystä taikka jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

ulosmittausoikeuden tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin 

tuloksena; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai sopinut 

velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä 

tai uudelleenjärjestelystä taikka jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

ulosmittausoikeuden tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin 

tuloksena; 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei 

saa hakea muutosta, tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin tuloksena 

taikka jonka järjestämättömät vastuut on 

järjestelty uudelleen arvopaperistettavien 

vastuiden siirtoa tai luovutusta yhtiölle 

edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi 

jos 

(i) uudelleenjärjesteltyyn 

arvopaperistettuun vastuuseen ei ole 

liittynyt uusia maksuviivästyksiä 

uudelleenjärjestelypäivän jälkeen eikä 

vähintään vuoteen sen jälkeen; ja 

(ii) alullepanijan, järjestäjän ja 

erillisyhtiön 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan ja e alakohdan i alakohdan 

mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään 

nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen 

arvopaperistettavien vastuiden osuus, 

uudelleenjärjestelyn ajankohta, tarkat 

tiedot uudelleenjärjestelystä sekä 

vastuiden kehitys 

uudelleenjärjestelypäivän jälkeen; 

 (b) oli alullepanohetkellä soveltuvin 

osin julkisessa sellaisten henkilöiden 

luottorekisterissä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai sopinut 

velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä 

tai uudelleenjärjestelystä taikka jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

ulosmittausoikeuden tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin 

tuloksena; 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai sopinut 

velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä 

tai uudelleenjärjestelystä tai jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei 

saa hakea muutosta, tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin tuloksena 

jolle on myönnetty helpotusta 

järjestämättömiin vastuisiinsa liittyvistä 

sitoumuksista siirtoa tai luovutusta 

erillisyhtiölle edeltävien kolmen vuoden 

aikana, paitsi jos 

 (i) uudelleenjärjesteltyyn 

arvopaperistettuun vastuuseen ei ole 

liittynyt uusia maksuviivästyksiä 

helpotusten myöntämisen jälkeen eikä 

vähintään vuoteen sen jälkeen; ja 

 (ii) alullepanijan, järjestäjän ja 

erillisyhtiön 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan ja e alakohdan i alakohdan 

mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään 

nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen 

arvopaperistettavien vastuiden osuus, 

uudelleenjärjestelyn ajankohta, tarkat 

tiedot uudelleenjärjestelystä sekä 

vastuiden kehitys sitten 

uudelleenjärjestelyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  341 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai sopinut 

(a) on ajautunut 

maksukyvyttömyystilaan tai jonka 
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velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä 

tai uudelleenjärjestelystä taikka jonka 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

ulosmittausoikeuden tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin 

tuloksena; 

velkojille tuomioistuin on myöntänyt 

lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei 

saa hakea muutosta, tai korvauksen 

aineellisista vahingoista alullepanopäivää 

edeltävien kolmen vuoden aikana 

tapahtuneen maksulaiminlyönnin tuloksena 

taikka jonka järjestämättömiin vastuisiin 

on myönnetty helpotuksia 

arvopaperistettavien vastuiden siirtoa tai 

luovutusta yhtiölle edeltävien kolmen 

vuoden aikana, paitsi jos 

 (i) uudelleenjärjesteltyyn 

arvopaperistettuun vastuuseen ei ole 

liittynyt uusia maksuviivästyksiä 

helpotusten myöntämisen jälkeen eikä 

vähintään vuoteen sen jälkeen; ja 

 (ii) alullepanijan, järjestäjän ja 

erillisyhtiön 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan ja e alakohdan i alakohdan 

mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään 

nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen 

arvopaperistettavien vastuiden osuus, 

uudelleenjärjestelyn ajankohta, tarkat 

tiedot uudelleenjärjestelystä sekä 

vastuiden kehitys sitten 

uudelleenjärjestelyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) on merkitty viralliseen rekisteriin 

henkilöistä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) on merkitty viralliseen rekisteriin 

henkilöistä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

(b) oli alullepanohetkellä soveltuvin 

osin julkisessa sellaisten henkilöiden 

luottorekisterissä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  344 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) on merkitty viralliseen rekisteriin 

henkilöistä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

(b) oli alullepanohetkellä soveltuvin 

osin julkisessa sellaisten henkilöiden 

luottorekisterissä, joilla on negatiiviset 

luottotiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) on saanut luottoluokituksen tai 

muun luottopisteytyksen, joka viittaa 

siihen, että sopimusperusteisten maksujen 

suorittamatta jättämisen riski on 

merkittävästi suurempi kuin tämän 

tyyppisiä lainoja ottaneilla velallisilla 

keskimäärin kyseisellä lainkäyttöalueella. 

(c) osoittaa sovellettavien 

kirjanpitokäytäntöjen mukaan häiriötä, 

joka edellyttää tiettyjen toimien 

soveltamista tai jonka erillisyhtiölle 

siirrettävät vastuut ovat rikollisia ja 

viittaavat mahdollisesti merkittävään 

maksukyvyttömyyden riskiin. 
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 Ensimmäisestä alakohdasta poiketen 

alullepanija tai alkuperäinen 

luotonantaja voivat vähittäisvastuiden 

tapauksessa soveltaa tämän kohdan 

vaatimuksia yksittäisen sopimuksen 

tasolla määrittääkseen luottohäiriön, jos 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 

178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

vähittäisvastuiden mahdollisuutta. 

 Arvopaperistetun salkun luottoriski ei 

kasva merkittävästi valintahetkellä 

verrattuna alullepanijan vastaaviin 

arvopaperistamattomiin vastuisiin. 

Vaatimus voidaan täyttää valitsemalla 

kohdesalkusta satunnainen valikoima 

vastuita, joihin 

 (i) ei liity asetuksen (EU) N:o 

575/2103 178 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettua maksulaiminlyöntiä tai tämän 

artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 

maksukyvyttömyystilaa,  

 (ii) jotka täyttävät tämän artiklan 8 

kohdan vaatimukset ja jotka 

 iii) on pantu alulle tämän artiklan 6 

kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  346 

Molly Scott Cato 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Vastuiden siirtämisajankohtana 

velallisten tai takaajien on täytynyt 

suorittaa vähintään yksi maksu, paitsi jos 

kyseessä ovat uudistettavat 

arvopaperistamiset, joiden vakuutena on 

henkilökohtaisia 

tilinylitysmahdollisuuksia, 

luottokorttisaamiset ja myyntisaamiset ja 

valmistajien kauppiaille myöntämät lainat 

tai yhtenä eränä suoritettavat vastuut. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vastaa vihreiden tarkistuksia, joilla muutetaan säilyttämisvaatimusta niin, että siinä otetaan 

huomioon uudistaminen.  

 

Tarkistus  347 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Vastuiden siirtämisajankohtana 

velallisten tai takaajien on täytynyt 

suorittaa vähintään yksi maksu, paitsi jos 

kyseessä ovat uudistettavat 

arvopaperistamiset, joiden vakuutena on 

henkilökohtaisia 

tilinylitysmahdollisuuksia, 

luottokorttisaamiset ja myyntisaamiset ja 

valmistajien kauppiaille myöntämät lainat 

tai yhtenä eränä suoritettavat vastuut. 

8. Vastuiden siirtämisajankohtana 

velallisten tai takaajien on täytynyt 

suorittaa vähintään yksi maksu, paitsi jos 

kyseessä ovat uudistettavat 

arvopaperistamiset, yhtenä eränä 

suoritettavat tai maturiteetiltaan alle 

vuoden pituiset vastuut, mukaan lukien 

uudistettaviin luottoihin liittyvät 

rajoittamattomat kuukausittaiset maksut. 

Or. en 
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Perustelu 

Vaatimuksesta tehdään näin "tulevaisuudenkestävä" käyttämällä entistä enemmän 

periaatteisiin perustuvaa testiä. 

 

Tarkistus  348 

Dariusz Rosati 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Vastuiden siirtämisajankohtana 

velallisten tai takaajien on täytynyt 

suorittaa vähintään yksi maksu, paitsi jos 

kyseessä ovat uudistettavat 

arvopaperistamiset, joiden vakuutena on 

henkilökohtaisia 

tilinylitysmahdollisuuksia, 

luottokorttisaamiset ja myyntisaamiset ja 

valmistajien kauppiaille myöntämät lainat 

tai yhtenä eränä suoritettavat vastuut. 

8. Vastuiden siirtämisajankohtana 

velallisten on täytynyt suorittaa vähintään 

yksi maksu, paitsi jos kyseessä ovat 

uudistettavat arvopaperistamiset, joiden 

vakuutena on henkilökohtaisia 

tilinylitysmahdollisuuksia, 

luottokorttisaamiset ja myyntisaamiset ja 

valmistajien kauppiaille myöntämät lainat 

tai yhtenä eränä suoritettavat vastuut. 

Or. en 

 

Tarkistus  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Takaisinmaksu 

arvopaperistamispositioiden haltijoille ei 

saa olennaisesti riippua 

arvopaperistettujen vastuiden vakuutena 

olevien omaisuuserien myynnistä. Tämä ei 

saa estää näiden omaisuuserien 

myöhempää uusimista tai 

jälleenrahoittamista. 

9. Arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden takaisinmaksu ei saa olla 

strukturoitu siten, että se riippuu 

pääasiassa arvopaperistettujen vastuiden 

vakuutena olevien omaisuuserien 

myynnistä. Arvopaperistetut vastuut, 

joiden vakuutena olevien omaisuuserien 

arvo taataan tai katetaan arvopaperistetut 

vastuut täysin takaavalla omaisuuserien 

myyjän takaisinostovelvoitteella tai 

kolmannen osapuolen toimesta, eivät ole 
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riippuvaisia arvopaperistettujen vastuiden 

vakuutena olevien omaisuuserien 

myynnistä. Tämä ei saa estää näiden 

omaisuuserien myöhempää uusimista tai 

jälleenrahoittamista. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  350 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. EAMV kehittää tiiviissä 

yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa 

luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi sellaisten kriteerien 

täsmentämiseksi, joilla vastuiden pooli 

määritellään homogeeniseksi tämän 

artiklan 4 kohtaa ja 12 artiklan 2 kohtaa 

sovellettaessa. 

 EAMV toimittaa kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [12 kuukautta 

tämän asetuksen voimaantulosta]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

tässä kohdassa tarkoitetut tekniset 

sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
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1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn 

menettelyn mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Synteettistä arvopaperistamista ei 

katsota YLS-arvopaperistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  352 

Morten Messerschmidt 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän tai 

alkuperäisen luotonantajan on täytettävä 

riskinsäilyttämisvaatimus tämän 

asetuksen 4 artiklan mukaisesti. 

1. Alullepanijan, järjestäjän tai 

alkuperäisen luotonantajan on säilytettävä 

olennainen nettomääräinen taloudellinen 

osuus noudattaen 

 (a) 4 artiklaa, kun 

arvopaperistaminen on tehty tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä tai sen 

jälkeen tai kun arvopaperistamiseen 

sovelletaan tätä asetusta 28 artiklan 4 a 

kohdan mukaisesti; tai 

 (b) sovellettavia 28 artiklan 4 b 

kohdan vaatimuksia, jos 

arvopaperistaminen on tehty ennen tämän 

asetuksen voimaantulopäivää. 

Or. en 
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Perustelu 

Perimyssiirtoja koskeva asianmukainen säännös. Erityisesti jatketaan edelleen ennen vuotta 

2011 tehtyjä siirtoja koskevien voimassa olevien sääntöjen soveltamista, koska ii alakohdan 

mukaan relevantteja olisivat vain sovellettavat 28 artiklan 4 b kohdan mukaiset vaatimukset. 

 

Tarkistus  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Arvopaperistamisesta johtuvia 

korko- ja valuuttariskejä on vähennettävä 

ja toteutetuista 

riskienvähentämistoimenpiteistä on 

ilmoitettava. Arvopaperistetut vastuut eivät 

saa sisältää johdannaisia, paitsi jos niiden 

tarkoituksena on suojautuminen valuutta- 

ja korkoriskiltä. Kyseiset 

johdannaissopimukset on tehtävä ja 

dokumentoitava kansainvälisen 

rahoituksen alalla sovellettujen yhteisten 

standardien mukaisesti. 

2. Arvopaperistamisesta johtuvia 

korko- ja valuuttariskejä on vähennettävä 

ja toteutetuista 

riskienvähentämistoimenpiteistä on 

ilmoitettava. Arvopaperistetut vastuut eivät 

saa sisältää johdannaisia. 

Or. it 

 

Tarkistus  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvopaperistettujen varojen ja 

velkojen yhteydessä suoritettavien 

mahdollisten viitearvoon sidottujen 

korkomaksujen on perustuttava yleisesti 

käytettyihin markkinakorkoihin, eikä 

kyseisten korkomaksujen perustana saa 

olla monimutkaisia kaavoja tai 

johdannaisia. 

3. Arvopaperistettujen varojen ja 

velkojen yhteydessä suoritettavien 

mahdollisten viitearvoon sidottujen 

korkomaksujen on perustuttava yleisesti 

käytettyihin markkinakorkoihin, eikä 

kyseisten korkomaksujen perustana saa 

olla kaavoja tai johdannaisia. 
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Or. it 

 

Tarkistus  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 6 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tarvittavat prosessit ja velvoitteet, 

joiden avulla varmistetaan, ettei 

hallinnoijan maksulaiminlyönti tai 

maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin 

lopettamiseen; 

(b) tarvittavat prosessit ja velvoitteet, 

joiden avulla varmistetaan, ettei 

hallinnoijan maksulaiminlyönti tai 

maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin 

lopettamiseen, kuten sopimukseen 

sisältyvä vaihtamislauseke, jonka ansiosta 

hallinnoija voidaan vaihtaa 

maksulaiminlyönnin tai 

maksukyvyttömyyden yhteydessä; 

Or. en 

Perustelu 

9 artiklan 6 kohdan avulla pyritään välttämään tilanne, jossa lainasaamisia ei voida enää 

periä hallinnoijan maksulaiminlyönnin tai maksukyvyttömyyden vuoksi. Lainasaamisen 

perimättä jättäminen olisi luonnollisesti sijoittajan tappio. Siksi markkinoilla on jo yleisenä 

käytäntönä sopia "vaihtamislausekkeesta" sen varmistamiseksi, että mukaan tulee toinen 

hallinnoija, jos alkuperäinen hallinnoija laiminlyö maksunsa tai on maksukyvytön. Sijoittajia 

suojellaan varmistamalla kuukausittaisen erien perimisen jatkuminen. 

 

Tarkistus  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 6 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) määräykset, joilla varmistetaan, että 

johdannaissopimusten vastapuolet, 

likviditeetin tarjoajat ja tilipankki 

vaihdetaan toisiin, jos ne laiminlyövät 

maksunsa tai muuttuvat 

maksukyvyttömiksi ja jos ilmenee 

Poistetaan. 
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mahdollisia muita erikseen määritettyjä 

tapahtumia. 

Or. it 

 

Tarkistus  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Transaktiota koskevissa 

asiakirjoissa on oltava selvästi ja 

johdonmukaisesti ilmaistuina muun muassa 

määritelmät, korjaavat toimenpiteet sekä 

toimet, jotka koskevat velallisten 

maksulaiminlyöntejä ja 

maksukyvyttömyyttä, velkojen 

uudelleenjärjestelyä, velkojen 

anteeksiantoa, sitoumusten laiminlyöntiä, 

maksuvapaita kausia, tappioita, tappioiden 

kirjaamista, takaisinperintää ja muita 

omaisuuserien suorituskykyyn vaikuttavia 

toimia. Asiakirjoissa on määritettävä 

selvästi maksujen etuoikeusjärjestys, 

laukaisevat tekijät, laukaisevien 

tapahtumien aiheuttamat muutokset 

maksujen etuoikeusjärjestykseen sekä 

velvollisuus ilmoittaa tällaisista 

tapahtumista. Kaikista maksujen 

etuoikeusjärjestyksen muutoksista on 

ilmoitettava niiden 

ilmenemisajankohtana. 

7. Transaktiota koskevissa 

asiakirjoissa on oltava selvästi ja 

johdonmukaisesti ilmaistuina muun muassa 

määritelmät, korjaavat toimenpiteet sekä 

toimet, jotka koskevat velallisten 

maksulaiminlyöntejä ja 

maksukyvyttömyyttä, velkojen 

uudelleenjärjestelyä, velkojen 

anteeksiantoa, sitoumusten laiminlyöntiä, 

maksuvapaita kausia, tappioita, tappioiden 

kirjaamista, takaisinperintää ja muita 

omaisuuserien suorituskykyyn vaikuttavia 

toimia. Tällaisia ehtoja ja menettelyjä 

voidaan muuttaa, elleivät ne vaikuta 

olennaisen kielteisesti 

arvopaperistamispositioiden 

takaisinmaksuun. 

Or. en 

 

Tarkistus  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on annettava sijoittajalle 

ennen sijoittamista pääsy staattista ja 

dynaamista maksukyvyttömyyttä ja 

tappiokehitystä, kuten maksulaiminlyöntejä 

ja maksukyvyttömyyttä, koskeviin 

historiatietoihin sellaisista vastuista, joiden 

katsotaan olevan oleellisesti samanlaisia 

kuin kyseessä olevat arvopaperistettavat 

vastuut. Näiden tietojen on katettava 

vähintään seitsemän vuoden jakso muiden 

kuin vähittäisvastuiden osalta ja vähintään 

viiden vuoden jakso vähittäisvastuiden 

osalta. On ilmoitettava, millä perusteella 

vastuiden katsotaan olevan samanlaisia. 

1. Alullepanijan ja järjestäjän on 

annettava sijoittajalle ennen sijoittamista 

pääsy staattista ja dynaamista 

maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä, 

kuten maksulaiminlyöntejä ja 

maksukyvyttömyyttä, koskeviin 

historiatietoihin sellaisista vastuista, joiden 

katsotaan olevan oleellisesti samanlaisia 

kuin kyseessä olevat arvopaperistettavat 

vastuut. Näiden tietojen on katettava 

vähintään seitsemän vuoden jakso muiden 

kuin vähittäisvastuiden osalta ja vähintään 

viiden vuoden jakso vähittäisvastuiden 

osalta. On ilmoitettava, millä perusteella 

vastuiden katsotaan olevan samanlaisia. 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 

 

Tarkistus  359 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen arvopaperistamisesta 

johtuvien arvopapereiden 

liikkeeseenlaskua asianmukaisen ja 

riippumattoman tahon on suoritettava 

arvopaperistettavista vastuista poimittua 

otosta koskeva ulkoinen tarkastus, jossa 

muun muassa tarkastetaan, että 

arvopaperistettavista vastuista ilmoitetut 

tiedot pitävät 95 prosentin 

Poistetaan. 
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todennäköisyydellä paikkansa. 

Or. en 

 

Tarkistus  360 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Alullepanijan tai järjestäjän on 

esitettävä sijoittajille velan kassavirtoja 

koskeva malli sekä ennen 

arvopaperistamisen hinnoittelua että 

jatkuvasti sen jälkeen. 

3. Alullepanijan tai järjestäjän on 

esitettävä sijoittajille sekä ennen 

arvopaperistamisen hinnoittelua että 

jatkuvasti sen jälkeen velan kassavirtoja 

koskeva selvästi dokumentoitu malli, joka 

vastaa tarkasti sopimukseen perustuvaa 

suhdetta arvopaperistettujen vastuiden 

kehityksen ja toisaalta alullepanijan, 

järjestäjän, sijoittajien, muiden 

kolmansien osapuolten ja erillisyhtiön 

välillä suoritettavien maksujen välillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Alullepanijan tai järjestäjän on 

esitettävä sijoittajille velan kassavirtoja 

koskeva malli sekä ennen 

arvopaperistamisen hinnoittelua että 

jatkuvasti sen jälkeen. 

3. Alullepanijan tai järjestäjän on 

annettava sijoittajien saataville velan 

kassavirtoja koskeva malli sekä ennen 

arvopaperistamisen hinnoittelua että 

jatkuvasti sen jälkeen. 

Or. en 
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Tarkistus  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa 

tämän asetuksen 5 artiklan 

noudattamisesta, ja niiden on asetettava 

kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

vaaditut tiedot mahdollisten sijoittajien 

käyttöön ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua 

transaktion sulkemisesta. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tällainen tietojen esittäminen voi rikkoa direktiivin (EY) N:o 2003/71 3 artiklan 1 kohtaa, 

koska se voidaan katsoa arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle ilman hyväksytyn esitteen 

julkaisemista etukäteen. 

 

Tarkistus  363 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa tämän 

asetuksen 5 artiklan noudattamisesta, ja 

niiden on asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen 

hinnoittelua. The originator, sponsor and 

SSPE shall make the information required 

by Article 5 (1) (b) to (e) available before 

pricing at least in draft or initial form, 

where permissible under Article 3 of 

Directive 2003/71/EC. Alullepanijan, 

järjestäjän ja arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön on asetettava 

lopullinen asiakirja-aineisto sijoittajien 

saataville viimeistään 15 päivän kuluttua 

transaktion sulkemisesta. 

4. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on noudatettava tämän 

asetuksen 5 artiklaa ja niiden on asetettava 

kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

vaaditut tiedot mahdollisten sijoittajien 

käyttöön 4 a kohdan mukaisesti ennen 

hinnoittelua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 a 

kohdan b–e alakohdassa sekä 5 artiklan 1 

b kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville tämän artiklan 4 a kohdan 

mukaisesti ennen hinnoittelua ainakin 

luonnoksena tai alustavassa muodossa. 
Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 8 a 

kohdan mukaisesti viimeistään 15 päivän 

kuluttua transaktion sulkemisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa tämän 

asetuksen 5 artiklan noudattamisesta, ja 

niiden on asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen 

hinnoittelua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

4. Alullepanija ja järjestäjä ovat 

yhteisesti vastuussa tämän asetuksen 5 

artiklan noudattamisesta, ja niiden on 

varmistettava, että kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

asetetaan mahdollisten sijoittajien 

saataville ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan ja järjestäjän on 

varmistettava, että 5 artiklan 1 kohdan b–e 

alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan 

saataville ennen hinnoittelua ainakin 

luonnoksena tai alustavassa muodossa, jos 
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alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua transaktion 

sulkemisesta. 

tämä on direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 

nojalla sallittua. Alullepanijan ja 

järjestäjän on varmistettava, että 
lopullinen asiakirja-aineisto asetetaan 

sijoittajien saataville viimeistään 15 päivän 

kuluttua transaktion sulkemisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Erillisyhtiön velvoitteet rajoittuvat tavallisesti omaisuuserien luoman kassavirran 

siirtämiseen osakkeiden ja velan haltijoille. Tämä ei vaikuta itse arvopaperistamisen 

toteuttamiseen tai hallintaan eikä se vaikuta millään tavalla pohjana olevien omaisuuserien 

kehitykseen eikä tuo siihen liittyvää riippumatonta tietoa. 

 

Tarkistus  365 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Julkisten arvopaperistamisten 

yhteydessä on julkistettava 4 kohdassa 

tarkoitetut tiedot. Yksityisten 

arvopaperistamisten yhteydessä on 

annettava 4 kohdassa tarkoitetut tiedot 

sijoittajien saataville ja pyynnöstä 

toimivaltaisten viranomaisten saataville. 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla 

 EAMV laatii suuntaviivoja 

alullepanijoille, alkuperäisille 

luotonantajille, järjestäjille ja 

erillisyhtiöille sekä kolmansille 

osapuolille, jotka ovat vastuussa YLS-

kriteerien noudattamisesta liittyen 8, 9 ja 

10 artiklan vaatimusten yhdenmukaiseen 

tulkitaan ja soveltamiseen.  

Or. en 

 

Tarkistus  367 

Morten Messerschmidt 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 luuku – 2 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

ABCP-arvopaperistamista koskevat 

vaatimukset 

ABCP-arvopaperistamista ja yksityistä 

arvopaperistamista koskevat vaatimukset 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

11 artikla Poistetaan. 

Yksinkertainen, läpinäkyvä ja 

standardoitu ABCP-arvopaperistaminen 

 

ABCP-arvopaperistamisten katsotaan 

olevan YLS-arvopaperistamisia, jos 

ABCP-ohjelma täyttää tämän asetuksen 

13 artiklan vaatimukset ja jos kaikki 

kyseiseen ABCP-ohjelmaan kuuluvat 
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transaktiot täyttävät 12 artiklan 

vaatimukset. 

Or. it 

Perustelu 

Tämäntyyppiset transaktiot eivät kuulu määriteltyyn YLS-kehykseen. 

 

Tarkistus  369 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yksinkertainen, läpinäkyvä ja 

standardoitu ABCP-arvopaperistaminen 

Yksinkertaistetut, läpinäkyvät ja 

standardoidut ABCP-ohjelmat, ABCP-

transaktiot ja yksityiset arvopaperistamiset 

Or. en 

Perustelu 

Komissio ehdotus ei salli ABCP-transaktion käsittelyä YLS-transaktiona, ellei se ole kaikki 

ehdot täyttävässä ABCP-ohjelmassa. Tämä puolestaan edellyttäisi, että tämän transaktion 

ohella ABCP-ohjelman kaikki muutkin transaktiot täyttäisivät kaikki ABCP-transaktion 

edellytykset. 

 

Tarkistus  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ABCP-arvopaperistamisten katsotaan 

olevan YLS-arvopaperistamisia, jos 

ABCP-ohjelma täyttää tämän asetuksen 

13 artiklan vaatimukset ja jos kaikki 

kyseiseen ABCP-ohjelmaan kuuluvat 

ABCP-transaktio katsotaan YLS-

transaktioksi, jos se täyttää 12 artiklan 

mukaiset transaktiotason vaatimukset. 
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transaktiot täyttävät 12 artiklan 
vaatimukset. 

 ABCP-ohjelma katsotaan YLS-

transaktioksi, jos se täyttää 13 artiklan 

mukaiset transaktiotason vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  371 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ABCP-arvopaperistamisten katsotaan 

olevan YLS-arvopaperistamisia, jos 

ABCP-ohjelma täyttää tämän asetuksen 13 

artiklan vaatimukset ja jos kaikki kyseiseen 

ABCP-ohjelmaan kuuluvat transaktiot 

täyttävät 12 artiklan vaatimukset. 

ABCP-transaktioiden ja muiden 

yksityisten arvopaperistamisten katsotaan 

olevan YLS-arvopaperistamisia, jos 

ABCP-ohjelma täyttää tämän asetuksen 13 

artiklan vaatimukset ja jos kaikki kyseiseen 

ABCP-ohjelmaan kuuluvat transaktiot 

täyttävät 12 artiklan vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  372 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

 12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

12 artikla 

Transaktiotason vaatimukset 

1. ABCP-ohjelmaan kuuluvan 

transaktion on täytettävä tämän luvun 1 

jakson vaatimukset lukuun ottamatta 7 

artiklaa, 8 artiklan 4 ja 6 kohtaa, 9 

artiklan 3, 4, 5, 6 ja 8 kohtaa sekä 10 

artiklan 3 kohtaa. Tätä jaksoa 

sovellettaessa myyjän katsotaan olevan 8 

artiklan 7 kohdassa mainittu 

”alullepanija” ja ”alkuperäinen 

luotonantaja”. 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kaksi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kolme vuotta. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti 

su immobili residenziali pienamente 

garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 

1, lettera e), del regolamento (UE) n. 

575/2013. Arvopaperistettavien vastuiden 

on sisällettävä sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, 

joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen 

muuhun oikeuteen saada tuloa 

omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut 

perustuvat. Arvopaperistettaviin vastuisiin 

ei saa sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

3. Arvopaperistamistransaktion 

varojen ja velkojen yhteydessä 

Poistetaan. 
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suoritettavien mahdollisten viitearvoon 

sidottujen korkomaksujen on perustuttava 

yleisesti käytettyihin markkinakorkoihin, 

mutta kyseisten korkomaksujen perustana 

ei saa olla monimutkaisia kaavoja tai 

johdannaisia. 

4. Myyjän maksukyvyttömyyden 

tapauksessa tai erääntymistapauksessa 

arvopaperistamista varten perustettuun 

erillisyhtiöön ei saa jäädä huomattavaa 

määrää käteistä, ja arvopaperistettujen 

vastuiden pääomatulot on siirrettävä 

sijoittajille arvopaperistamispositioiden 

etuoikeusluokan mukaan määräytyvän 

vaiheittaisen maksun kautta. 

Määräyksissä ei saa edellyttää kohteena 

olevien vastuiden automaattista 

realisointia markkina-arvoon. 

5. Arvopaperistettavien vastuiden on 

oltava peräisin myyjän tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita myyjä soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset on ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa 

kohteena olevat vastuut ovat 

asuntolainoja, lainapooli ei saa sisältää 

lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on 

merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai 

mahdollisille välittäjille on annettu tieto 

siitä, että lainanantaja ei välttämättä 

todenna toimitettuja tietoja. Myyjällä on 

oltava asiantuntemusta kyseisiin 

arvopaperistettaviin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. 

6. Transaktiota koskevien 

asiakirjojen on käsitettävä 

uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat 

tapahtumat, mukaan lukien vähintään 

seuraavat: 

(a) arvopaperistettujen vastuiden 

luottoluokan laskeminen ennalta 
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määritettyyn kynnysarvoon tai sen 

alapuolelle; 

(b) myyjään tai hallinnoijaan liittyvän 

maksukyvyttömyystapahtuman 

ilmeneminen; 

(c) ennalta määritetyn luottoluokan 

vaatimukset täyttävien uusien 

arvopaperistettavien vastuiden riittämätön 

tuottaminen; 

7. Transaktiota koskevissa 

asiakirjoissa on ilmoitettava selvästi 

(a) järjestäjän, hallinnoijan ja sen 

johtoryhmän sekä mahdollisen 

omaisuudenhoitajan ja mahdollisten 

muiden oheispalvelujen tarjoajien 

sopimusvelvoitteet ja tehtävät; mainituilla 

toimijoilla on oltava asiantuntemusta 

arvopaperistettujen vastuiden 

hallinnoinnista; 

(b) tarvittavat prosessit ja velvoitteet, 

joiden avulla varmistetaan, ettei 

hallinnoijan maksulaiminlyönti tai 

maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin 

lopettamiseen; 

(c) määräykset, joilla varmistetaan, 

että johdannaissopimusten vastapuolet ja 

tilipankki vaihdetaan toisiin, jos ne 

laiminlyövät maksunsa tai muuttuvat 

maksukyvyttömiksi tai jos ilmenee 

mahdollisia muita erikseen määritettyjä 

tapahtumia; 

(d) Järjestäjän on suoritettava oma 

asianmukaista huolellisuutta koskeva 

tarkastus ja todennettava, että myyjällä on 

asianmukaiset 

luotonmyöntämiskäytännöt, 

velanhoitokyky ja perintämenetelmät, 

jotka täyttävät asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 259 artiklan 3 kohdan i–m 

alakohdassa täsmennetyt vaatimukset tai 

kolmansien maiden vastaavat 

vaatimukset. 

Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä 

riskienhallinnan valvonnan on oltava 

hyvin dokumentoituja, ja käytössä on 
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oltava tehokkaat järjestelmät. 

Or. it 

 

Tarkistus  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ABCP-ohjelmaan kuuluvan 

transaktion on täytettävä tämän luvun 1 

jakson vaatimukset lukuun ottamatta 7 

artiklaa, 8 artiklan 4 ja 6 kohtaa, 9 

artiklan 3, 4, 5, 6 ja 8 kohtaa sekä 10 

artiklan 3 kohtaa. Tätä jaksoa 

sovellettaessa myyjän katsotaan olevan 8 

artiklan 7 kohdassa mainittu ”alullepanija” 

ja ”alkuperäinen luotonantaja”. 

1. ABCP-ohjelmaan kuuluvan 

transaktion on täytettävä tämän artiklan 

vaatimukset, jotta se voidaan katsoa YLS-

arvopaperistamiseksi. Tätä jaksoa 

sovellettaessa myyjän katsotaan olevan 8 

artiklan 7 kohdassa mainittu ”alullepanija” 

ja ”alkuperäinen luotonantaja”. 

Or. en 

Perustelu 

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

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Takaisinmaksu 

arvopaperistamispositioiden haltijoille ei 

saa olennaisesti riippua 

arvopaperistettujen vastuiden vakuutena 

olevien omaisuuserien myynnistä. Tätä ei 

sovelleta omaisuuseriin, joiden arvo 

taataan tai katetaan täysin myyjän tai 

muun kolmannen osapuolen 

sitoutumisella arvopaperistettujen 

vastuiden vakuutena olevien 

omaisuuserien takaisinostoon tai 

uudelleenrahoitukseen tietystä arvosta. 

Tämä ei saa estää näiden omaisuuserien 

myöhempää uusimista tai 

jälleenrahoittamista. 

Or. en 

Perustelu 

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 

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 

positon 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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  375 

Morten Messerschmidt 
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Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kaksi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kolme vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

2. ABCP-arvopaperistamisten ja 

yksityisten arvopaperistamisten vakuutena 

on oltava sellaisten arvopaperistettavien 

vastuiden pooli, jotka ovat 

omaisuuserätyypiltään homogeenisiä ja 

joiden jäljellä olevien maturiteettien 

painotettu keskiarvo on enintään viisi 

vuotta ja joista yhdenkään jäljellä oleva 

maturiteetti ei ole pitempi kuin seitsemän 

vuotta. Arvopaperistettavat vastuut eivät 

saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-ohjelmista saavat käyttöpääomaa monet kaikenkokoiset yritykset koko Euroopassa. Se 

on tärkeä rahoituslähde etenkin pk-yrityksille sekä listautumattomille ja noteeraamattomille 

yrityksille. Komission tämänhetkisen tekstin mukaan monet ABCP-ohjelmista eivät täyttäisi 

YLS-ehtoja, koska ehdotukseen sisältyy omaisuuserien maturiteettia koskeva rajoitus. Tämä 

jättää ulkopuolelle omaisuuserät, joiden maturiteetti on pitempi, kuten lainat, kalustoa 

koskevat leasing-sopimukset sekä pitkäaikaisemmat pk-yritysten lainat. Tarkistuksella otetaan 

huomioon ABCP-ohjelman rakenteelliset erityispiirteet, kuten autolainojen ja leasing-

sopimusten poolit, joissa arvopaperistetuilla vastuilla on pitempi maturiteetti (5–7 vuotta). 
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Tarkistus  376 

Burkhard Balz 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kaksi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kolme vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään viisi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin seitsemän vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

Or. en 

 

Tarkistus  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 
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sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kaksi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kolme vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 

täysin taattuja asuntolainoja. 

Arvopaperistettavien vastuiden on 

sisällettävä sopimuksellisesti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, 

joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen 

muuhun oikeuteen saada tuloa 

omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut 

perustuvat. Arvopaperistettaviin vastuisiin 

ei saa sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä 8 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään neljä vuotta. 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kaksi vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kolme vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 

2. ABCP-ohjelmaan kuuluvien 

transaktioiden vakuutena on oltava 

sellaisten arvopaperistettavien vastuiden 

pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään 

homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien 

maturiteettien painotettu keskiarvo on 

enintään kolme vuotta ja joista yhdenkään 

jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi 

kuin kuusi vuotta. Arvopaperistettavat 

vastuut eivät saa sisältää asuin- tai 

liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä 
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asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin 

taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien 

vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti 

sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 

velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen 

takautumisoikeus velallisten suhteen ja 

joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, 

jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja 

korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun 

oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, 

joihin kyseiset maksut perustuvat. 

Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa 

sisältyä direktiivissä 2014/65/EU 

määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita. 

Or. en 

 

Tarkistus  379 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvopaperistamistransaktion 

varojen ja velkojen yhteydessä 

suoritettavien mahdollisten viitearvoon 

sidottujen korkomaksujen on perustuttava 

yleisesti käytettyihin markkinakorkoihin, 

mutta kyseisten korkomaksujen perustana 

ei saa olla monimutkaisia kaavoja tai 

johdannaisia. 

3. Sovellettaessa 9 artiklan 3 kohtaa 

ABCP-transaktiossa korko tai muu 

arvopaperistamistransaktion vastuista 

ABCP-ohjelmaan saatava tuotto voi 

perustua ABCP-ohjelman varoista 

aiheutuviin kustannuksiin ja esimerkiksi 

yritystodistuksen liikkeeseenlaskun 

kustannuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-arvopaperistamisohjelmissa pohjana olevat transaktiot määritetään usein niin, että ne 

maksavat korkoa tai tuottoa, joka perustuu arvopaperistamisen varoista aiheutuviin 

kustannuksiin, joihin kuuluvat esimerkiksi yritystodistusten liikkeeseenlaskusta aiheutuvat 

kustannukset, likviditeettiin sitoutumisesta tai likviditeetin rahoittamisesta aiheutuvat 

kustannukset ja muut kustannukset, jotka liittyvät kyseiseen transaktioon tai 
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arvopaperistamisen varoihin yleensä. Näin voidaan välttää epätasapaino ohjelman varojen 

tuoton ja toisaalta sen vastuiden ja käyttökustannusten välillä tai rajoittaa sitä. 

 

Tarkistus  380 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Arvopaperistettavien vastuiden on 

oltava peräisin myyjän tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita myyjä soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset on ilmoitettava 

täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. 

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa 

kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Myyjällä on oltava 

asiantuntemusta kyseisiin 

arvopaperistettaviin vastuisiin 

rinnastettavien vastuiden alullepanosta. 

5. Arvopaperistettavien vastuiden on 

oltava peräisin myyjän tavanomaisesta 

liiketoiminnasta sellaisten 

luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, 

jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 

käytännöt, joita myyjä soveltaa 

samankaltaisten arvopaperistamattomien 

vastuiden alullepanon yhteydessä. 

Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat 

olennaiset muutokset on ilmoitettava ilman 

aiheetonta viivästystä järjestäjälle ja 

muille ABCP-transaktiosta suoraan 

vastuun ottaneille osapuolille. Jos kyse on 

arvopaperistamisista, joissa kohteena 

olevat vastuut ovat asuntolainoja, 

lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on 

markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, 

että lainan hakijalle tai mahdollisille 

välittäjille on annettu tieto siitä, että 

lainanantaja ei välttämättä todenna 

toimitettuja tietoja. Myyjällä on oltava 

kokemusta kyseisiin arvopaperistettaviin 

vastuisiin rinnastettavien vastuiden 

alullepanosta. 

Or. en 

Perustelu 

Tämänhetkisessä ehdotuksessa asetetaan arkaluonteisten tietojen julkistamista koskevia 

merkittäviä ja yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka voivat olla suhteettomia ja epärelevantteja 

sijoittajan kannalta asianmukaisen huolellisuuden velvoite huomioon ottaen.  
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Tarkistus  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 6 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ennalta määritetyn luottoluokan 

vaatimukset täyttävien uusien 

arvopaperistettavien vastuiden riittämätön 

tuottaminen; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-kaupan saamisia koskevissa transaktioissa on aivan tavallista, että arvopaperistettu 

vastuu heilahtelee eikä oston enimmäisrajaa saavuteta. Tämä johtuu liiketoiminnan tai 

varojen luokan luonteesta, eikä sillä ole merkitystä YLS-kriteerien kannalta. Siksi vaatimus 

olisi poistettava. 

 

Tarkistus  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 7 kohta – d alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

järjestäjän on suoritettava oma 

asianmukaista huolellisuutta koskeva 

tarkastus ja todennettava, että myyjällä on 

asianmukaiset luotonmyöntämiskäytännöt, 

velanhoitokyky ja perintämenetelmät, 

jotka täyttävät asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 259 artiklan 3 kohdan i–m 

alakohdassa täsmennetyt vaatimukset tai 

kolmansien maiden vastaavat 

vaatimukset. 

Järjestäjän on suoritettava oma 

asianmukaista huolellisuutta koskeva 

tarkastus ja todennettava, että myyjällä on 

asianmukaiset luotonmyöntämiskäytännöt. 

Or. en 
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Perustelu 

Viittausta 259 artiklan 3 kohdan i–m alakohtaan ei tarvita, koska asianomaiset vaatimukset 

liittyvät ABCP-ohjelmaan eivätkä ne ole yhteensopivia yhden transaktion 

palvelumahdollisuuksien ja keräämismenettelyjen kanssa. 

 

Tarkistus  383 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 1.  ABCP-ohjelman järjestäjän on 

oltava direktiivin 2013/36/EU nojalla 

valvottu luottolaitos tai säännelty rahasto 

tai varainhoitaja. 

 2.  ABCP-ohjelman järjestäjän on 

oltava likviditeettisopimuksen tarjoaja, ja 

sen on tuettava kaikkia 

arvopaperistamispositioita ABCP-

ohjelman tasolla kattamalla tämän tuen 

avulla kaikki likviditeetti- ja luottoriskit ja 

mahdolliset arvopaperistettujen vastuiden 

olennaiset laimentumisriskit sekä kaikki 

muut transaktiokustannukset ja ohjelman 

laajuiset kustannukset. Järjestäjän on 

annettava sijoittajille kuvaus 

transaktiotasolla tarjotusta tuesta sekä 

tarjotuista likviditeettisopimuksista. 

 3. ABCP-ohjelman järjestäjän on 

tarkistettava ennen vastuun ottamista 

ABCP-transaktiosta, että myyjä myöntää 

kaikki luottonsa vakuuttavasti 

perusteltujen ja hyvin määriteltyjen 

kriteerien perusteella ja soveltamalla 

selkeästi määriteltyjä prosesseja kyseisten 

luottojen myöntämisessä, muuttamisessa, 

uudistamisessa ja rahoituksessa ja sillä on 

käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten 

kriteerien ja prosessien soveltamiseksi. 

Järjestäjän on suoritettava oma 

asianmukaista huolellisuutta koskeva 

tarkastus ja todennettava, että myyjällä on 
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asianmukaiset 

luotonmyöntämiskäytännöt, 

velanhoitokyky ja perintämenetelmät, 

jotka täyttävät asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 259 artiklan 3 kohdan i–m 

alakohdassa täsmennetyt vaatimukset tai 

kolmansien maiden vastaavat 

vaatimukset. Toimintaperiaatteiden, 

menettelyjen sekä riskienhallinnan 

valvonnan on oltava hyvin 

dokumentoituja, ja käytössä on oltava 

tehokkaat järjestelmät. 

 4.  Myyjän on transaktiotasolla tai 

järjestäjän ABCP-ohjelman tasolla 

täytettävä riskinsäilyttämisvaatimus 4 

artiklan mukaisesti. 

 5.  Edellä olevaa 5 artiklaa 

sovelletaan ABCP-ohjelmiin. ABCP-

ohjelman järjestäjä on vastuussa 5 

artiklan noudattamisesta, ja sen on 

 (a)  asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut kootut 

tiedot sijoittajien saataville ja päivitettävä 

niitä neljännesvuosittain; 

 (b)  asetettava tämän asetuksen 5 

artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa 

vaaditut tiedot saataville 

 6.  Jos järjestäjä ei uusi 

likviditeettisopimuksen 

rahoitussitoumusta ennen sen 

voimassaolon päättymistä, 

likviditeettisopimus otetaan käyttöön ja 

erääntyvät arvopaperit maksetaan 

takaisin. 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Alullepanijan, järjestäjän ja erillisyhtiön 

on annettava arvopaperistamispositioiden 

haltijoille pääsy staattista ja dynaamista 

maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä, 

kuten maksulaiminlyöntejä ja 

maksukyvyttömyyttä, koskeviin 

historiatietoihin sellaisista vastuista, 

joiden katsotaan olevan oleellisesti 

samanlaisia kuin kyseessä olevat 

arvopaperistettavat vastuut. Jos 

järjestäjällä ei ole pääsyä tällaisiin 

tietoihin, sen on hankittava myyjältä 

pääsy staattista ja dynaamista 

historiakehitystä, kuten 

maksulaiminlyöntejä ja 

maksukyvyttömyyttä, koskeviin tietoihin 

sellaisista vastuista, joiden katsotaan 

olevan oleellisesti samanlaisia kuin 

kyseessä olevat arvopaperistettavat 

vastuut. Tiedot on annettava vähintään 

viideltä vuodelta lukuun ottamatta 

myyntisaamisia ja muita lyhytaikaisia 

saamisia, joiden osalta historiatietojen on 

katettava vähintään kolmen vuoden jakso. 

Tietolähteet ja se, millä perusteella 

vastuiden katsotaan olevan samanlaisia, 

on ilmoitettava. 

Or. en 

Perustelu 

Sen sijaan, että ABCP-transaktioiden yhteydessä viitattaisiin 10 artiklan 1 kohtaan, asiaa 

olisi käsiteltävä 12 artiklan erillisessä kappaleessa. Tässä yhteydessä on selvennettävä, että 

maksukyvyttömyyttä koskevat historiatiedot olisi annettava vain arvopaperistamispositioiden 

haltijoille. Täysin tuetun ABCP-ohjelman tapauksessa sijoittajia suojellaan 

likviditeettisopimuksella. Siksi mahdolliset sijoittajat eivät tarvitse maksukyvyttömyyttä ja 

tappiokehitystä koskevia historiatietoja tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi. 

Lisäksi historiatietojen aikasarjojen pituus on rajoitettava kolmeen vuoteen myyntisaamisten 

osalta. 
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Tarkistus  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

13 artikla 

Ohjelmatason vaatimukset 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

2.  Alullepanijan, järjestäjän tai 

alkuperäisen luotonantajan on täytettävä 

riskinsäilyttämisvaatimus tämän 

asetuksen 4 artiklan mukaisesti. 

3.  ABCP-ohjelma ei saa olla 

uudelleenarvopaperistaminen, eivätkä 

erilliset takaukset saa muodostaa toista 

etuoikeusluokkiin jakamisen kerrosta 

ohjelmatasolla. 

4.  ABCP-ohjelman järjestäjän on 

oltava direktiivin 2013/36/EU nojalla 

valvottu luottolaitos. Järjestäjän on oltava 

likviditeettisopimuksen tarjoaja, ja sen on 

tuettava kaikkia 

arvopaperistamispositioita 

transaktiotasolla ABCP-ohjelman 

puitteissa ja katettava kaikki likviditeetti- 

ja luottoriskit ja mahdolliset 

arvopaperistettujen vastuiden olennaiset 

laimentumisriskit sekä kaikki muut 

transaktiokustannukset ja ohjelman 

laajuiset kustannukset. 

5.  ABCP-ohjelmassa liikkeeseen 

laskettuihin arvopapereihin ei saa sisältyä 

osto-optioita, jatkamista koskevia 

lausekkeita eikä muita lausekkeita, jotka 

vaikuttavat kyseisten arvopapereiden 

lopulliseen maturiteettiin. 

6.  ABCP-ohjelman tasolla aiheutuvia 

korko- ja valuuttariskejä on vähennettävä 

ja toteutetuista 

riskienvähentämistoimenpiteistä on 

ilmoitettava. Ohjelmatasolla johdannaisia 

Poistetaan. 
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on käytettävä yksinomaan valuuttariskiltä 

ja korkoriskiltä suojautumiseen. Kyseiset 

johdannaissopimukset on dokumentoitava 

kansainvälisen rahoituksen alalla 

sovellettujen yhteisten standardien 

mukaisesti. 

7.  Ohjelmaa koskevissa asiakirjoissa 

on ilmoitettava selvästi 

(a)  omaisuudenhoitajan sekä muiden 

sijoittajiin nähden 

luottamusvelvollisuuden alaisten 

yhteisöjen vastuualueet; 

(b)  määräykset, jotka edistävät 

järjestäjän ja arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden välisten riitojen nopeaa 

ratkaisemista; 

(c)  järjestäjän ja sen johtoryhmän 

sekä omaisuudenhoitajan ja muiden 

oheispalvelujen tarjoajien 

sopimusvelvoitteet ja tehtävät; 

järjestäjällä ja sen johtoryhmällä on 

oltava asiantuntemusta luottojen 

myöntämisestä; 

(d)  tarvittavat prosessit ja velvoitteet, 

joiden avulla varmistetaan, ettei 

hallinnoijan maksulaiminlyönti tai 

maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin 

lopettamiseen; 

(e)  määräykset siitä, että 

johdannaissopimusten vastapuolet ja 

tilipankki vaihdetaan toisiin ABCP-

ohjelman tasolla, jos ne laiminlyövät 

maksunsa tai muuttuvat 

maksukyvyttömiksi ja jos ilmenee 

mahdollisia muita erikseen määritettyjä 

tapahtumia; 

(f)  että jos ilmenee erikseen 

määriteltyjä tapahtumia tai jos järjestäjä 

laiminlyö maksunsa tai muuttuu 

maksukyvyttömäksi, on toteutettava 

korjaavia toimia, jotta tapauksen mukaan 

voidaan saada rahoitussitoumukselle 

vakuudet tai vaihtaa 

likviditeettisopimuksen tarjoaja toiseen. 

Jos likviditeettisopimuksen tarjoaja ei 

uusi rahoitussitoumusta 30 päivän 
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kuluessa sen voimassaolon päättymisestä, 

likviditeettisopimus otetaan käyttöön, 

erääntyvät arvopaperit maksetaan 

takaisin, vastuupositioiden ostaminen 

lopetetaan ja olemassa olevat 

arvopaperistetut vastuut kuoletetaan. 

Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä 

riskienhallinnan valvonnan on oltava 

hyvin dokumentoituja, ja käytössä on 

oltava tehokkaat järjestelmät. 

8.  Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa 

tämän asetuksen 5 artiklan 

noudattamisesta ABCP-ohjelman tasolla, 

ja niiden on asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen 

hinnoittelua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua 

transaktion sulkemisesta. 

Or. it 

 

Tarkistus  386 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  387 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 12 

artiklan 1 a–1 d kohdan, 1 h–1 j kohdan 

ja 3–7 kohdan vaatimukset. 

 Vähintään 70 prosentin kaikkien ABCP-

ohjelmaan kuuluvien transaktioiden 

kohteena olevien ja ohjelmasta 

rahoitettujen vastuiden kokonaismäärästä 

on täytettävä 12 artiklan 1 e–1 g ja 2 

kohdan vaatimukset. 

 Kahden vuoden ajan … alkaen [tämän 

asetuksen voimaantulopäivä ] enintään 20 

prosenttia tästä kokonaismäärästä voi olla 

arvopaperistamisia, jotka eivät täytä näitä 

vaatimuksia. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-ohjelmien varat voivat käsittää paitsi arvopaperistamistransaktioita myös 

vakuudellisia lainanantotransaktioita tai muita transaktioita, jotka eivät jostain syystä täytä 

vakavaraisuusasetuksen määritelmän mukaisia arvopaperistamisen ehtoja. Tällaiset 

transaktiot, joiden avulla saadaan usein merkittävää rahoitusta pankkijärjestäjien pk-

yritysasiakkaille, eivät kuuluisi lainkaan vakavaraisuusasetuksen 

arvopaperistamismääritelmän piiriin, ja ne olisivat vielä vähemmän arvopaperistamista 

koskevien vaatimuksen mukaisia. On tärkeää, että kriteerit antavat ABCP-ohjelmalle 

mahdollisuuden rahoittaa tällaisia ei-arvopaperistamistransaktioita vaikuttamatta niiden 

asemaan ABCP-ohjelman ehtojen kannalta. 

 

Tarkistus  388 

Burkhard Balz 
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Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset 

lukuun ottamatta yksittäisiä transaktioita, 

joiden koko on enintään 15 prosenttia 

ABCP-ohjelman vastuiden 

kokonaismäärästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien ABCP-ohjelmaan 

kuuluvien transaktioiden on täytettävä 

tämän asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

1. 70 prosentin ABCP-ohjelmaan 

kuuluvista transaktioista 

arvopaperistettujen vastuiden määrän 

mukaan mitattuna on täytettävä tämän 

asetuksen 12 artiklan vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

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. 



 

PE587.508v01-00 60/125 AM\1101734FI.doc 

FI 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  390 

Morten Messerschmidt 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. ABCP-ohjelmassa liikkeeseen 

laskettuihin arvopapereihin ei saa sisältyä 

osto-optioita, jatkamista koskevia 

lausekkeita eikä muita lausekkeita, jotka 

vaikuttavat kyseisten arvopapereiden 

lopulliseen maturiteettiin. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Useat monta myyjää käsittävät ABCP-ohjelmat, jotka ovat tärkeitä rahoitettaessa 

reaalitalouden omaisuuseritä, kuten myyntisaamisia, autolainoja, leasing-sopimuksia jne. 

ovat lisänneet kapasiteettia laskea liikkeeseen yritystodistus yhdessä (arvopaperistamiseen 

liittyvien) osto-optioiden kanssa tai (sijoittajalla olevien) myyntioptioiden kanssa varovaisen 

likviditeetinhallinnan harjoittamiseksi. 13 artiklan 4 kohdan mukaan ABCP-ohjelman 

järjestäjän on oltava luottolaitos ja sen on tuettava kaikkia arvopaperistamispositioita 

transaktiotasolla ABCP-ohjelman puitteissa, jolloin sijoittajan riski on järjestäjän riski. 

 

Tarkistus  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. ABCP-ohjelmassa liikkeeseen 

laskettuihin arvopapereihin ei saa sisältyä 
osto-optioita, jatkamista koskevia 

lausekkeita eikä muita lausekkeita, jotka 

vaikuttavat kyseisten arvopapereiden 

lopulliseen maturiteettiin. 

5. ABCP-ohjelmassa liikkeeseen 

laskettuja arvopapereita, joihin sisältyy 
osto-optioita, jatkamista koskevia 

lausekkeita tai muita alullepanijan, 

järjestäjän tai erillisyhtiön päätösvallassa 

olevia lausekkeita, jotka vaikuttavat 

kyseisten arvopapereiden lopulliseen 

maturiteettiin, ei katsota YLS-
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arvopaperistamisiksi. 

Or. en 

Perustelu 

Kieltoa olisi sovellettava vain strukturoituihin ABCP-arvopaperistamisiin. Lisäksi ABCP-

ohjelmaa, jossa sijoittajalla on oikeus päättää yritystodistus, ei jätetä ulkopuolelle. Samassa 

ohjelmassa voi olla sekä yritystodistuksia, jotka sisältävät esimerkiksi sijoittajan 

myyntioptioita (strukturoitu yritystodistus) ja "perus-ABCP:itä" (ilman lisävaihtoja). Tällöin 

perus-ABCP voi edelleen olla YLS-arvopaperistaminen samalla, kun strukturoitu 

yritystodistus ei ole. Muussa tapauksessa yksi strukturoitu yritystodistus "tartuttaisi" kaikki 

strukturoimattomat ABCP:t. 

 

Tarkistus  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) omaisuudenhoitajan sekä muiden 

sijoittajiin nähden 

luottamusvelvollisuuden alaisten 

yhteisöjen vastuualueet; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  393 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) omaisuudenhoitajan sekä muiden 

sijoittajiin nähden luottamusvelvollisuuden 

alaisten yhteisöjen vastuualueet; 

(a) omaisuudenhoitajan sekä sijoittajiin 

nähden luottamusvelvollisuuden alaisten 

mahdollisten muiden yhteisöjen 

vastuualueet; 

Or. en 
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Perustelu 

Koska ABCP:llä on lyhyet maturiteetit ja täysi likviditeetti sekä luottotuki järjestelevästä 

pankista, ohjelmarakenteet eivät tavallisesti edellytä sijoitusten omaisuudenhoitajaa tai 

muuta sijoittajien edustajaa tai sijoittajien kokouksia koskevia määräyksiä. 

 

Tarkistus  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) määräykset, jotka edistävät 

järjestäjän ja arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden välisten riitojen nopeaa 

ratkaisemista; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  395 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) määräykset, jotka edistävät 

järjestäjän ja arvopaperistamispositioiden 

haltijoiden välisten riitojen nopeaa 

ratkaisemista; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Se, että määräysten edellytettäisiin edistävän järjestäjän ja sijoittajien välisten riitojen 

ratkaisemista, ei vastaisi minkään muunlaisen sijoitustuotteen kohtelua eikä se olisi 

perusteltua, koska tällaisten ohjelmien rakenteen ja ehtojen vuoksi tällaisia riitoja ei 

todennäköisesti synny. 
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Tarkistus  396 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) järjestäjän ja sen johtoryhmän sekä 

omaisuudenhoitajan ja muiden 

oheispalvelujen tarjoajien 

sopimusvelvoitteet ja tehtävät; järjestäjällä 

ja sen johtoryhmällä on oltava 

asiantuntemusta luottojen myöntämisestä; 

(c) järjestäjän, jolla on oltava 

kokemusta luottojen myöntämisestä, ja 

mahdollisen omaisuudenhoitajan ja 

muiden oheispalvelujen tarjoajien 

sopimusvelvoitteet ja tehtävät; 

Or. en 

Perustelu 

Ohjelmaa koskevissa asiakirjoissa määritetään järjestäjän sopimusvelvoitteet, mutta sen 

johtoryhmällä ei ole suoria sopimusvelvoitteita muihin osapuoliin nähden. Monilla ABCP-

ohjelmilla ei ole omaisuudenhoitajaa. 

 

Tarkistus  397 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) tarvittavat prosessit ja velvoitteet, 

joiden avulla varmistetaan, ettei 

hallinnoijan maksulaiminlyönti tai 

maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin 

lopettamiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-ohjelmissa "hallinnoijalla" viitataan tavallisesti pohjana olevan transaktion 

hallinnoijaan. Ohjelmatasolla ei tavallisesti ole hallinnoijaa, vaan järjestäjä hallinnoi 

ohjelmaa. Koska nämä ohjelmat ovat merkittävässä määrin riippuvaisia luottojen laadusta ja 
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järjestäjän kyvyistä, ei ole realistista vaatia ohjelman jatkumista järjestäjän 

maksulaiminlyönnin tai maksukyvyttömyyden jälkeen. 

 

Tarkistus  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) määräykset siitä, että 

johdannaissopimusten vastapuolet ja 

tilipankki vaihdetaan toisiin ABCP-

ohjelman tasolla, jos ne laiminlyövät 

maksunsa tai muuttuvat 

maksukyvyttömiksi ja jos ilmenee 

mahdollisia muita erikseen määritettyjä 

tapahtumia; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Täysin tuetussa ABCP-ohjelmassa järjestäjä kantaa kaikki sijoittajien riskit. Siksi näiden 

osapuolten edut ovat täysin yhtenevät. Siksi a ja b alakohdan vaatimukset ovat tarpeettomia 

ja ne olisi poistettava. Lisäksi e alakohdan vaatimus on tarpeeton, jos likviditeettisopimus 

kattaa maksulaiminlyönnin ja muut määritetyt johdannaisvastapuoleen ja tilipankkiin liittyvät 

tapahtumat 

 

Tarkistus  399 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta – f alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

että jos ilmenee erikseen määriteltyjä 

tapahtumia tai jos järjestäjä laiminlyö 

maksunsa tai muuttuu 

maksukyvyttömäksi, on toteutettava 

korjaavia toimia, jotta tapauksen mukaan 

voidaan saada rahoitussitoumukselle 

Jos likviditeettisopimuksen tarjoaja ei uusi 

likviditeettisopimukseen liittyvää 

rahoitussitoumusta 30 päivän kuluessa 

ennen sen voimassaolon päättymistä, 

likviditeettisopimus otetaan käyttöön ja 

sitä käytetään erääntyvien arvopapereiden 
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vakuudet tai vaihtaa 

likviditeettisopimuksen tarjoaja toiseen. 
Jos likviditeettisopimuksen tarjoaja ei uusi 

rahoitussitoumusta 30 päivän kuluessa sen 

voimassaolon päättymisestä, 

likviditeettisopimus otetaan käyttöön, 

erääntyvät arvopaperit maksetaan 

takaisin, vastuupositioiden ostaminen 

lopetetaan ja olemassa olevat 

arvopaperistetut vastuut kuoletetaan. 

takaisinmaksuun, vastuupositioiden 

ostaminen lopetetaan ja olemassa olevat 

arvopaperistetut vastuut kuoletetaan. 

Or. en 

Perustelu 

ABCP-ohjelmat ovat riippuvaisia järjestäjän luottojen laadusta ja kokemuksesta. Ei olisi 

käytännöllistä vaatia korvaamaan järjestäjän maksulaiminlyöntiä tai maksukyvyttömyyttä. 

Jos likviditeettisopimus lisäksi otetaan käyttöön ennen voimassaolon päättymistä ja sitä 

käytetään erääntyvien arvopapereiden takaisinmaksuun, ei ole tarpeen vaatia 

vastuupositioiden ostamisen lopettamista. 

 

Tarkistus  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa 

tämän asetuksen 5 artiklan 

noudattamisesta ABCP-ohjelman tasolla, 

ja niiden on asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen 

hinnoittelua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

Poistetaan. 
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erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua 

transaktion sulkemisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksen mukaan kaikki ABCP-ohjelman alullepanijat olisivat yhdessä vastuussa 

lainakohtaisten tietojen, asiakirjojen ja ABCP-haltijoille suunnattujen ilmoitusten 

julkaisemisesta. Sijoittajille annettaisiin mahdollisesti tuhansia tietoja kuukausittain samoin 

kuin kymmeniä transaktioasiakirjoja, joita he eivät todennäköisesti ehdi eivätkä pysty 

tutkimaan asianmukaisesti. Tietojen esittäminen tässä mittakaavassa ei ole suhteellista, koska 

ABCP-sijoittajilla on tavallisesti ABCP:itä lyhytaikaisina sijoituksina, joilla käydään 

kauppaa usein. Lainakohtaisten tietojen ilmoittaminen hyödyttäisi arvopaperistamispankkia, 

joka takaa ABCP:n. 

 

Tarkistus  401 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa 

tämän asetuksen 5 artiklan 

noudattamisesta ABCP-ohjelman tasolla, 

ja niiden on asetettava kaikki 5 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot 

mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen 

hinnoittelua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

8. Ohjelman järjestäjän ja 

liikkeeseenlaskijan on noudatettava 5 

artiklaa, niiden on noudatettava 5 

artiklaa, ja niiden on asetettava kaikki 5 

artiklan 1 a kohdassa edellytetyt tiedot 

saataville tämän artiklan 8 a kohdan 

mukaisesti ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 a 

kohdan b–e alakohdassa sekä 5 artiklan 1 

b kohdan b–e alakohdassa edellytetyt 
tiedot saataville 8 a kohdan mukaisesti 

ainakin luonnoksena tai alustavassa 

muodossa ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 8 a 
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viimeistään 15 päivän kuluttua transaktion 

sulkemisesta. 

kohdan mukaisesti viimeistään 15 päivän 

kuluttua transaktion sulkemisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Monta myyjää käsittävissä ohjelmissa alullepanijat eivät osallistu tietojen antamiseen ABCP-

sijoittajille tai muille sijoittajille tai mahdollisille sijoittajille ohjelmatasolla. Ehdotetut 

aikarajat tietojen antamiselle mahdollisille sijoittajille eivät ole järkeviä suhteessa 

yritystodistusohjelmiin, joissa uusia arvopapereita tarjotaan päivittäin ja hinnoittelu ja 

selvitys tapahtuvat tunneissa. 

 

Tarkistus  402 

Michael Theurer 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa tämän 

asetuksen 5 artiklan noudattamisesta 

ABCP-ohjelman tasolla, ja niiden on 

asetettava kaikki 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa vaaditut tiedot mahdollisten 

sijoittajien käyttöön ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua 

transaktion sulkemisesta. 

8. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa tämän 

asetuksen 5 artiklan noudattamisesta 

ABCP-ohjelman tasolla, ja niiden on 

asetettava ennen hinnoittelua mahdollisten 

sijoittajien käyttöön 5 artiklan mukaisesti 

 (a) kaikki 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa vaaditut kootut tiedot; 

 (b) tämän asetuksen 5 artiklan 1 
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kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot. 

 2 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun täysin 

tuetun ABCP-ohjelman tapauksessa 

sijoittajille ei anneta mitään 

transaktioasiakirjoja. Artiklan b 

alakohdan ii–vi alakohdassa tarkoitetut 

asiakirjat voidaan antaa tiivistetyssä 

muodossa lopullisessa tarjousasiakirjassa 

tai esitteessä. 

Or. en 

Perustelu 

Vain järjestäjän pitäisi olla vastuussa tietojen antamisesta sijoittajalle, ja tämän pitäisi 

tapahtua vain ohjelmatasolla. Monta myyjää käsittävässä ohjelmassa usealta reaalitalouden 

alullepanijalta saadut tulot arvopaperistetaan. Siksi alkuperäinen alullepanija voi antaa 

tietoja vain omista salkuistaan. Lisäksi tiedot perustana olevista saamisista (5 artiklan 

1 kohta) on annettava sijoittajille vain kootussa muodossa. Ohjelmatason asiakirjoja voidaan 

kuvata tarjousasiakirjassa (esim. sijoittajamuistiossa). 

 

Tarkistus  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhteisesti vastuussa tämän 

asetuksen 5 artiklan noudattamisesta 

ABCP-ohjelman tasolla, ja niiden on 

asetettava kaikki 5 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa vaaditut tiedot mahdollisten 

sijoittajien käyttöön ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on asetettava 5 artiklan 1 

kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot 

saataville ainakin luonnoksena tai 

alustavassa muodossa, jos tämä on 

direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla 

sallittua. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

8. Alullepanija ja järjestäjä ovat 

yhteisesti vastuussa tämän asetuksen 5 

artiklan noudattamisesta ABCP-ohjelman 

tasolla, ja niiden on varmistettava, että 

kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

vaaditut tiedot annetaan mahdollisten 

sijoittajien käyttöön ennen hinnoittelua. 

Alullepanijan ja järjestäjän on 

varmistettava, että 5 artiklan 1 kohdan b–e 

alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan 

saataville ennen hinnoittelua ainakin 

luonnoksena tai alustavassa muodossa, jos 

tämä on direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 

nojalla sallittua. Alullepanijan ja 

järjestäjän on varmistettava, että 

lopullinen asiakirja-aineisto asetetaan 

sijoittajien saataville viimeistään 15 päivän 
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erillisyhtiön on asetettava lopullinen 

asiakirja-aineisto sijoittajien saataville 

viimeistään 15 päivän kuluttua transaktion 

sulkemisesta. 

kuluttua transaktion sulkemisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  404 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Julkisten arvopaperistamisten 

yhteydessä on julkistettava 8 kohdassa 

tarkoitetut tiedot. Yksityisten 

arvopaperistamisten yhteydessä on 

annettava 8 kohdassa tarkoitetut tiedot 

sijoittajien saataville ja pyynnöstä 

toimivaltaisten viranomaisten saataville. 

Or. en 

 

Tarkistus  405 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus 

siitä, että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettujen ESDR:n viestintäpalvelujen 
avulla ilmoitus siitä, että 

arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

Sekä ESDR että EAMV julkaisevat YLS-

ilmoituksen virallisilla verkkosivustoillaan 
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arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

4 kohdan mukaisesti. ESDR-

viestintäkanavan asianmukaisella 

käytöllä varmistetaan, että toimivaltaisille 

viranomaisille ilmoitetaan ajoissa. 
Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan 

yhteisö, joka toimii ensimmäisenä 

yhteyspisteenä sijoittajiin ja toimivaltaisiin 

viranomaisiin nähden. Jos alullepanija, 

järjestäjä ja arvopaperistamista varten 

perustettu erillisyhtiö eivät ole sopineet 

keskenään, mikä yhteisö täyttää tämän 

artiklan vaatimukset, ne täyttää 

alullepanija. 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan vaatimukset, 

jäljempänä ’YLS-ilmoitus’ EAMV 

julkaisee YLS-ilmoituksen virallisella 

verkkosivustollaan 4 kohdan mukaisesti. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

Or. it 



 

AM\1101734FI.doc 71/125 PE587.508v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  407 

Michael Theurer 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

Jos ABCP-ohjelmalla on monta 

alullepanijaa, kunkin alullepanijan on 

ilmoitettava EAMV:lle 12 artiklan 

vaatimusten mukaisesti vain omasta 

transaktiostaan ja anonyymisti. Julkisten 

arvopaperistamisten osalta EAMV 

julkaisee YLS-ilmoituksen virallisella 

verkkosivustollaan 4 kohdan mukaisesti. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

  

Or. en 

Perustelu 

ABCP-ohjelmassa useat myyjät myyvät saataviaan yhdelle transaktiolle. Siksi ne voivat 

ilmoittaa noudattavansa sääntöjä vain "oman" transaktionsa suhteen koko ABCP-ohjelman 

asemesta. Siksi tällaisissa ABCP-ohjelmissa kukin alullepanija on velvoitettu ilmoittamaan 

vain "oman" transaktionsa osalta, että arvopaperistaminen täyttää 12 artiklan vaatimukset. 

Lisäksi transaktion anonyymius on säilytettävä, jos YLS-ilmoitus annetaan sijoittajille 

5 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 
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Tarkistus  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 
on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV antaa luvan asianomaiselle 

kolmannelle osapuolelle, joka määrittää 

YLS-ehtojen noudattamisen. ESMA 

julkaisee myös YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan tämän 

artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ilmoittaa 

asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan 

yhteisö, joka toimii ensimmäisenä 

yhteyspisteenä sijoittajiin ja toimivaltaisiin 

viranomaisiin nähden. 

Or. en 

 

Tarkistus  409 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

1. Arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden 

omaisuudenhoitajan on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 
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vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijoiden, järjestäjien 

ja arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on ilmoitettava asiasta 

myös toimivaltaiselle viranomaiselleen. 

Alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ovat yhdessä vastuussa YLS-

kriteerien jatkuvasta noudattamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on yhdessä annettava 

EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, 

että arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden 

on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka 

toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä 

sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

nähden. 

1. Alullepanijoiden ja järjestäjien on 

yhdessä annettava EAMV:lle tämän 

artiklan 5 kohdassa tarkoitetun lomakkeen 

avulla ilmoitus siitä, että 

arvopaperistaminen täyttää tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. 

EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen 

virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan 

mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös 

toimivaltaiselle viranomaiselleen. 

Arvopaperistamisen alullepanijan ja 

järjestäjän on nimettävä keskuudestaan 

yhteisö, joka toimii ensimmäisenä 

yhteyspisteenä sijoittajiin ja toimivaltaisiin 

viranomaisiin nähden. 

Or. en 

 

Tarkistus  411 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Alullepanijat ja järjestäjät voivat 

esittää toimivaltaiselle viranomaiselleen 

tiedustelukirjeen saadakseen 

alullepanijan ja tarvittaessa järjestäjän 

lausuntoon perustuvan sitovan 

vahvistuksen sääntöjen noudattamiselle, 

jossa todetaan, että arvopaperistaminen 

täyttää tietyt tai kaikki 8 artiklan 

yksinkertaisuutta koskevat säännöt sekä 9 

artiklan standardointia koskevat säännöt. 

ABCP-ohjelman osalta järjestäjät voivat 

esittää toimivaltaiselle viranomaiselle 

pyynnön saadakseen järjestäjän 

lausuntoon perustuvan sääntöjen 

noudattamista koskevan sitovan 

vahvistuksen, jonka mukaan ABCP-

ohjelma noudattaa tiettyjä tai kaikkia 

12 artiklan kriteereitä. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus  412 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 14 artiklan 1 kohdassa 

kuvatun omaehtoisen sertifioinnin lisäksi 

alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on käytettävä 14 a artiklan 

mukaisesti toimiluvan saaneen 

kolmannen osapuolen palvelua sen 

arvioimiseen, täyttääkö 

arvopaperistaminen 7–10 artiklan sekä 

11–13 artiklan vaatimukset. YLS-ilmoitus 

sisältää lausuman, jonka mukaan 

asianomainen toimiluvan saanut kolmas 

osapuoli vahvistaa YLS-kriteerien 

noudattamisen. 

 Ilmoituksessa on annettava toimiluvan 

saaneen kolmannen osapuolen nimi, sen 

sijoittautumispaikka sekä toimivaltaisen 

viranomaisen alkuperäinen nimi. 

Or. en 

 

Tarkistus  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos alullepanija, järjestäjä ja 

erillisyhtiö käyttävät 14 a artiklan 

mukaisesti toimiluvan saaneen 

kolmannen osapuolen palvelua sen 

arvioimiseksi, noudattaako 

arvopaperistaminen 7–10 artiklan tai 11–

13 artiklan vaatimuksia, YLS-

ilmoituksessa on annettava lausuma siitä, 



 

PE587.508v01-00 76/125 AM\1101734FI.doc 

FI 

että kyseinen toimiluvan saanut kolmas 

osapuoli on vahvistanut YLS-kriteereiden 

noudattamisen. Ilmoituksessa on 

annettava toimiluvan saaneen kolmannen 

osapuolen nimi, sen sijoittautumispaikka 

ja sille toimiluvan antaneen 

toimivaltaisen viranomaisen nimi. 

Or. en 

Perustelu 

Kolmannen osapuolen sertifioinnin olisi oltava saatavissa omaehtoisen sertifiointimekanismin 

ohella. 

 

Tarkistus  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Alullepanijan ja järjestäjän on 

käytettävä 14 a artiklan mukaisesti 

toimiluvan saaneen kolmannen osapuolen 

palvelua sen arvioimiseksi, noudattaako 

arvopaperistaminen 7–10 artiklan tai 11–

13 artiklan vaatimuksia. YLS-

ilmoituksessa on annettava lausuma siitä, 

että kyseinen toimiluvan saanut kolmas 

osapuoli on vahvistanut YLS-kriteereiden 

noudattamisen. Ilmoituksessa on 

annettava toimiluvan saaneen kolmannen 

osapuolen nimi, sen sijoittautumispaikka 

ja sille toimiluvan antaneen 

toimivaltaisen viranomaisen nimi. 

Or. en 

Perustelu 

Liikkeeseenlaskijat olisi velvoitettava käyttämään kolmansia osapuolia sen arvioimiseen, 

täyttääkö arvopaperistaminen YLS-kriteerit. Näin saadaan lisätakeet siitä, että 

arvopaperistaminen täyttää YLS-kriteerit, ja vastuu säilyy koko ajan liikkeeseenlaskijalla. 
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Tarkistus  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt eivät saa siirtää 

arvopaperistamisten YLS-sertifiointia 

kolmansille osapuolille. Ne voivat kuulla 

kolmatta osapuolta arvopaperistamisen 

sertifioimisesta YLS-arvopaperistamisena, 

mutta kyseinen lausunto ei saa muuttaa 

millään tavoin liikkeeseenlaskijan 

vastuuta eikä sijoittajan tai erillisyhtiön 

vastuuta tämän asetuksen mukaisista 

oikeudellisista velvoitteista. 

Or. en 

 

Tarkistus  416 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kolmannelle osapuolelle voidaan 

antaa lupa arvioida, täyttääkö 

arvopaperistaminen 7–10 artiklan tai 11–

13 artiklan vaatimukset. Kolmannen 

osapuolen hyväksynnän yhteydessä YLS-

ilmoitus sisältää lausuman, jonka 

mukaan asianomainen toimiluvan saanut 

kolmas osapuoli on vahvistanut YLS-

kriteerien noudattamisen. Ilmoituksessa 

on annettava toimiluvan saaneen 

kolmannen osapuolen nimi, sen 

sijoittautumispaikka ja sille toimiluvan 

antaneen toimivaltaisen viranomaisen 

nimi. 
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Or. en 

 

Tarkistus  417 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. EAMV antaa 14 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetulle kolmannelle 

osapuolelle toimiluvan arvioida, 

täyttävätkö arvopaperistamiset tämän 

asetuksen 7–10 artiklassa tai 11–13 

artiklassa vahvistetut YLS-kriteerit. 

EAMV myöntää toimiluvan, jos seuraavat 

ehdot täyttyvät: 

 (a) kolmas osapuoli perii kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyviltä alullepanijoilta, järjestäjiltä tai 

erillisyhtiöiltä ainoastaan syrjimättömiä ja 

kustannuksiin perustuvia maksuja 

tekemättä eroa sen arvioinnin tuloksista 

riippuvien tai niiden kanssa korreloivien 

maksujen välillä; 

 (b) kolmas osapuoli on perustettu 

ainoastaan YLS-kriteereiden 

noudattamisen arviointia varten; 

 (c) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtävien suorittamiseen 

riittävä ammatillinen pätevyys, taito ja 

kokemus, ja he ovat hyvämaineisia ja 

kunniallisia; 

 (d) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenten enemmistö on 

riippumattomia johtajia, jotka edustavat 

YLS-arvopaperistamismarkkinoiden 

asiantuntijoita ja sijoittajia; 

 (e) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että YLS-kriteereiden noudattamisen 

tarkastamiseen ei vaikuta mikään 

olemassa oleva tai mahdollinen 
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eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka 

liittyy kolmanteen osapuoleen, sen 

osakkeenomistajiin tai jäseniin, sen 

johtajiin, työntekijöihin tai muihin 

luonnollisiin henkilöihin, joiden 

tarjoamat palvelut ovat kolmannen 

osapuolen käytettävissä tai 

määräysvallassa. 

Or. en 

Tarkistus  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jollei alullepanija tai 

alkuperäinen luotonantaja ole asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 

ja 2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai 

sijoituspalveluyritys, 1 kohdan mukaiseen 

ilmoitukseen on liitettävä seuraavat: 

Poistetaan. 

(a) alullepanijan tai alkuperäisen 

luotonantajan vahvistus siitä, että se 

myöntää luottonsa vakuuttavasti 

perusteltujen ja hyvin määriteltyjen 

kriteerien perusteella ja soveltamalla 

selkeästi määriteltyjä prosesseja luottojen 

myöntämisessä, muuttamisessa, 

uudistamisessa ja rahoituksessa ja että 

sillä on käytössä tehokkaita järjestelmiä 

kyseisten kriteerien ja prosessien 

soveltamiseksi; 

 

(b) ilmoitus siitä, kohdistuuko a 

alakohdassa mainittuihin osa-alueisiin 

valvontaa. 

 

Or. en 

Perustelu 

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

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 14 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on välittömästi ilmoitettava 

EAMV:lle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselleen, jos arvopaperistaminen 

ei enää täytä tämän asetuksen 7–10 artiklan 

tai 11–13 artiklan vaatimuksia. 

3. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on välittömästi ilmoitettava 

EAMV:lle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselleen, jos arvopaperistaminen 

ei enää täytä tämän asetuksen 7–10 artiklan 

vaatimuksia. 

Or. it 

 

Tarkistus  420 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on välittömästi ilmoitettava 

EAMV:lle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselleen, jos arvopaperistaminen 

ei enää täytä tämän asetuksen 7–10 

3. Alullepanijan, järjestäjän tai 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on ESDR:n viestintäkanavien 

kautta välittömästi ilmoitettava EAMV:lle 

ja toimivaltaiselle viranomaiselleen, jos 

arvopaperistaminen ei enää täytä 7–10 
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artiklan tai 11–13 artiklan vaatimuksia. artiklan tai 11–13 artiklan vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on välittömästi ilmoitettava 

EAMV:lle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselleen, jos arvopaperistaminen 

ei enää täytä tämän asetuksen 7–10 artiklan 

tai 11–13 artiklan vaatimuksia. 

3. Alullepanijan ja järjestäjän on 

välittömästi ilmoitettava EAMV:lle ja 

toimivaltaiselle viranomaiselleen, jos 

arvopaperistaminen ei enää täytä tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Alullepanija, järjestäjä tai 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö voivat käyttää toimiluvan 

saaneen kolmannen osapuolen palvelua 

sen tarkistamiseksi, noudattaako 

arvopaperistaminen YLS-kriteereitä. 

Tällainen turvautuminen kolmanteen 

osapuoleen ei kuitenkaan saa millään 

tavalla vaikuttaa alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön tämän asetuksen 

mukaisia oikeudellisia velvoitteita 

koskevaan vastuuseen. 

Or. en 
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Tarkistus  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 14 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on ylläpidettävä 

virallisella verkkosivustollaan luetteloa 
kaikista arvopaperistamista, jotka 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden ilmoituksen mukaan 

täyttävät tämän asetuksen 7–10 tai 11–13 

artiklan vaatimukset. EAMV:n on 

päivitettävä luetteloa, jos 

arvopaperistamisten ei toimivaltaisten 

viranomaisten päätöksen tai alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön ilmoituksen 

perusteella enää katsota täyttävän YLS-

vaatimuksia. Jos toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt 17 artiklan 

mukaisia hallinnollisia seuraamuksia tai 

korjaavia toimenpiteitä, sen on viipymättä 

ilmoitettava niistä EAMV:lle. EAMV:n on 

viipymättä esitettävä luettelossa, että 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia 

toimenpiteitä kyseisen arvopaperistamisen 

osalta. 

4. EAMV:n on julkaistava 

välittömästi virallisen verkkosivustonsa 

erillisessä osiossa luettelo kaikista 

arvopaperistamista, jotka alullepanijoiden, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden ilmoituksen 

mukaan täyttävät tämän asetuksen 7–10 

artiklan vaatimukset. EAMV:n on 

päivitettävä luetteloa, jos 

arvopaperistamisten ei toimivaltaisten 

viranomaisten päätöksen tai alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön ilmoituksen 

perusteella enää katsota täyttävän YLS-

vaatimuksia. Jos toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt 17 artiklan 

mukaisia hallinnollisia seuraamuksia tai 

korjaavia toimenpiteitä, sen on viipymättä 

ilmoitettava niistä EAMV:lle. EAMV:n on 

viipymättä esitettävä luettelossa, että 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia 

toimenpiteitä kyseisen arvopaperistamisen 

osalta. 

Or. it 

 

Tarkistus  424 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on ylläpidettävä 

virallisella verkkosivustollaan luetteloa 

4. ESDR:n ja EAMV:n on 

kummankin ylläpidettävä 
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kaikista arvopaperistamista, jotka 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden ilmoituksen mukaan 

täyttävät tämän asetuksen 7–10 tai 11–13 

artiklan vaatimukset. EAMV:n on 

päivitettävä luetteloa, jos 

arvopaperistamisten ei toimivaltaisten 

viranomaisten päätöksen tai alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön ilmoituksen 

perusteella enää katsota täyttävän YLS-

vaatimuksia. Jos toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt 17 artiklan 

mukaisia hallinnollisia seuraamuksia tai 

korjaavia toimenpiteitä, sen on viipymättä 

ilmoitettava niistä EAMV:lle. EAMV:n on 

viipymättä esitettävä luettelossa, että 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia 

toimenpiteitä kyseisen arvopaperistamisen 

osalta. 

verkkosivustollaan luetteloa kaikista 

arvopaperistamisista, joiden osalta 

alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ovat ilmoittaneet täyttävänsä 
7–10 tai 11–13 artiklan vaatimukset. 

ESDA:n ja EAMV:n on päivitettävä 

luetteloa, jos arvopaperistamisten ei 

toimivaltaisten viranomaisten päätöksen tai 

alullepanijan, järjestäjän tai 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön ilmoituksen perusteella enää 

katsota täyttävän YLS-vaatimuksia. Jos 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

17 artiklan mukaisia hallinnollisia 

seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, 

sen on viipymättä ilmoitettava niistä 

EAMV:lle ESDR:n viestintäkanavien 

kautta. ESDR:n ja EAMV:n on viipymättä 

esitettävä luettelossa, että toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt hallinnollisia 

seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä 

kyseisen arvopaperistamisen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. EAMV:n on ylläpidettävä 

virallisella verkkosivustollaan luetteloa 

kaikista arvopaperistamista, jotka 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden ilmoituksen mukaan 

täyttävät tämän asetuksen 7–10 tai 11–13 

artiklan vaatimukset. EAMV:n on 

päivitettävä luetteloa, jos 

arvopaperistamisten ei toimivaltaisten 

viranomaisten päätöksen tai alullepanijan, 

järjestäjän tai arvopaperistamista varten 

perustetun erillisyhtiön ilmoituksen 

4. EAMV:n on ylläpidettävä 

virallisella verkkosivustollaan luetteloa 

kaikista arvopaperistamista, jotka 

alullepanijoiden ja järjestäjien ilmoituksen 

mukaan täyttävät tämän asetuksen 7–10 tai 

11–13 artiklan vaatimukset. EAMV:n on 

päivitettävä luetteloa, jos 

arvopaperistamisten ei toimivaltaisten 

viranomaisten päätöksen tai alullepanijan 

tai järjestäjän ilmoituksen perusteella enää 

katsota täyttävän YLS-vaatimuksia. Jos 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

17 artiklan mukaisia hallinnollisia 
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perusteella enää katsota täyttävän YLS-

vaatimuksia. Jos toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt 17 artiklan 

mukaisia hallinnollisia seuraamuksia tai 

korjaavia toimenpiteitä, sen on viipymättä 

ilmoitettava niistä EAMV:lle. EAMV:n on 

viipymättä esitettävä luettelossa, että 

toimivaltainen viranomainen on määrännyt 

hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia 

toimenpiteitä kyseisen arvopaperistamisen 

osalta. 

seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, 

sen on viipymättä ilmoitettava niistä 

EAMV:lle. EAMV:n on viipymättä 

esitettävä luettelossa, että toimivaltainen 

viranomainen on määrännyt hallinnollisia 

seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä 

kyseisen arvopaperistamisen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 14 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n 

ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

tiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on toimitettava täyttääkseen 1 

kohdan mukaiset velvoitteensa, sekä 

tietojen toimitusmuoto vakiolomakkeiden 

avulla. 

Euroopan keskuspankki (EKP) varmistaa 

ja valvoo, että EAMV laatii tiiviissä 

yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa 

luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

tiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on toimitettava täyttääkseen 1 

kohdan mukaiset velvoitteensa, sekä 

tietojen toimitusmuoto vakiolomakkeiden 

avulla. 

Or. it 

 

Tarkistus  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n 
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ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

tiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän ja 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön on toimitettava täyttääkseen 1 

kohdan mukaiset velvoitteensa, sekä 

tietojen toimitusmuoto vakiolomakkeiden 

avulla. 

ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 

tiedot, jotka alullepanijan ja järjestäjän on 

toimitettava täyttääkseen 1 kohdan 

mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen 

toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  428 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Alullepanija, järjestäjä tai 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ei laillisesti saa siirtää 

arvopaperistamisten YLS-sertifointia 

kolmannelle osapuolelle. Ne voivat kuulla 

kolmatta osapuolta siitä, voidaanko 

arvopaperistamisen katsoa täyttävän YLS-

kriteerit, mutta kyseinen lausunto ei saa 

muuttaa millään tavoin 

liikkeeseenlaskijan vastuuta eikä 

sijoittajan vastuuta tämän asetuksen 

mukaisista oikeudellisista velvoitteista. 

Or. en 

 

Tarkistus  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 YLS-kriteereiden noudattamisen 
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tarkastava kolmas osapuoli 

 1. Toimivaltainen viranomainen 

antaa 14 artiklan 1 a kohdassa 

tarkoitetulle kolmannelle osapuolelle 

toimiluvan arvioida, täyttävätkö 

arvopaperistamiset 7–10 artiklassa tai 11–

13 artiklassa vahvistetut YLS-kriteerit. 

Toimivaltainen viranomainen saa 

myöntää toimiluvan vain, jos seuraavat 

ehdot täyttyvät: 

 (a) kolmas osapuoli perii kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyviltä alullepanijoilta, järjestäjiltä tai 

erillisyhtiöiltä ainoastaan syrjimättömiä ja 

kustannuksiin perustuvia maksuja 

tekemättä eroa sen arvioinnin tuloksista 

riippuvien tai niiden kanssa korreloivien 

maksujen välillä; 

 (b) kolmas osapuoli ei ole direktiivin 

2002/87/EY 2 artiklan 4 kohdassa 

määritelty säännelty yhteisö eikä 

asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa määritelty 

luottoluokituslaitos eikä kolmannen 

osapuolen muiden toimintojen suoritus 

vaaranna sen arvioinnin 

riippumattomuutta tai eheyttä; 

 (c) kolmas osapuoli ei tarjoa 

minkäänlaisia neuvonta-, tarkastus- tai 

muita vastaavia palveluja kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyville alullepanijoille, järjestäjille tai 

erillisyhtiöille; 

 (d) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtävien suorittamiseen 

riittävä ammatillinen pätevyys, taito ja 

kokemus, ja he ovat hyvämaineisia ja 

kunniallisia; 

 (e) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenistä vähintään yksi 

kolmasosa mutta ainakin kaksi on 

riippumattomia johtajia; 

 (f) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että YLS-kriteereiden noudattamisen 
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tarkastamiseen ei vaikuta mikään 

olemassa oleva tai mahdollinen 

eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka 

liittyy kolmanteen osapuoleen, sen 

osakkeenomistajiin tai jäseniin, sen 

johtajiin, työntekijöihin tai muihin 

luonnollisiin henkilöihin, joiden 

tarjoamat palvelut ovat kolmannen 

osapuolen käytettävissä tai 

määräysvallassa. Tätä varten kolmannen 

osapuolen on luotava tehokas sisäinen 

valvontarakenne, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja; 

kolmannen osapuolen on pidettävä tätä 

rakennetta yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Määritellyt 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 

välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit, joilla varmistetaan YLS-

kriteereiden noudattamisen arvioinnin 

riippumattomuus, sekä pidettävä niitä 

yllä, valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista. 

Kolmannen osapuolen on määräajoin 

seurattava ja tarkasteltava uudelleen 

näitä toimintatapoja ja menettelyjä, jotta 

voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja 

olisiko niitä päivitettävä; ja 

 (g) kolmas osapuoli voi osoittaa, että 

sillä on asianmukaiset toiminnalliset 

takeet ja sisäiset prosessit, joiden ansiosta 

se pystyy arvioimaan YLS-kriteereiden 

noudattamista. 

 Toimivaltaisen viranomaisen on 

peruutettava toimilupa, jos se katsoo, että 

kolmas osapuoli ei olennaisilta osin 

noudata edellä mainittuja edellytyksiä. 

 2. Edellä 1 kohdan mukaisesti 

toimiluvan saaneen kolmannen osapuolen 

on ilmoitettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle viipymättä kyseisen 

kohdan nojalla toimitettujen tietojen 
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olennaisista muutoksista tai muista 

muutoksista, joiden voidaan kohtuudella 

katsoa vaikuttavan toimivaltaisen 

viranomaisen arvioon. 

 3. Toimivaltainen viranomainen voi 

periä 1 kohdassa tarkoitetulta 

kolmannelta osapuolelta kustannuksiin 

perustuvia maksuja kattaakseen 

tarpeelliset menot, jotka liittyvät 

toimilupahakemusten arviointiin ja 1 

kohdassa esitettyjen edellytysten 

noudattamisen valvontaan. 

 4. EAMV:n on laadittava luettelo 

toimiluvan saaneista kolmansista 

osapuolista ja pidettävä sitä yllä; luettelon 

on perustuttava toimivaltaisten 

viranomaisten EAMV:lle toimittamaan 

toimilupaan. 

 5. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään tiedot, jotka kolmannen 

osapuolen toimilupahakemuksessa on 1 

kohdan mukaisesti toimitettava 

toimivaltaisille viranomaisille. 

 EAMV toimittaa kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [kuuden 

kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 YLS-kriteereiden noudattamisen 

tarkastava kolmas osapuoli 

 1. Toimivaltainen viranomainen 

antaa 14 artiklan 1 a kohdassa 

tarkoitetulle kolmannelle osapuolelle 

toimiluvan arvioida, täyttävätkö 

arvopaperistamiset 7–10 artiklassa tai 11–

13 artiklassa vahvistetut YLS-kriteerit. 

Toimivaltainen viranomainen saa 

myöntää toimiluvan vain, jos seuraavat 

ehdot täyttyvät: 

 (a) kolmas osapuoli perii kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyviltä alullepanijoilta, järjestäjiltä tai 

erillisyhtiöiltä ainoastaan syrjimättömiä ja 

kustannuksiin perustuvia maksuja 

tekemättä eroa sen arvioinnin tuloksista 

riippuvien tai niiden kanssa korreloivien 

maksujen välillä; 

 (b) kolmas osapuoli ei ole direktiivin 

2002/87/EY 2 artiklan 4 kohdassa 

määritelty säännelty yhteisö eikä 

asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa määritelty 

luottoluokituslaitos eikä kolmannen 

osapuolen muiden toimintojen suoritus 

vaaranna sen arvioinnin 

riippumattomuutta tai eheyttä; 

 (c) kolmas osapuoli ei tarjoa 

minkäänlaisia neuvonta-, tarkastus- tai 

muita vastaavia palveluja kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyville alullepanijoille, järjestäjille tai 

erillisyhtiöille; 

 (d) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtävien suorittamiseen 

riittävä ammatillinen pätevyys, taito ja 

kokemus, ja he ovat hyvämaineisia ja 

kunniallisia; kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenistä vähintään yksi 

kolmasosa mutta ainakin kaksi on 
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riippumattomia johtajia; 

 (e) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että YLS-kriteereiden noudattamisen 

tarkastamiseen ei vaikuta mikään 

olemassa oleva tai mahdollinen 

eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka 

liittyy kolmanteen osapuoleen, sen 

osakkeenomistajiin tai jäseniin, sen 

johtajiin, työntekijöihin tai muihin 

luonnollisiin henkilöihin, joiden 

tarjoamat palvelut ovat kolmannen 

osapuolen käytettävissä tai 

määräysvallassa. Tätä varten kolmannen 

osapuolen on luotava tehokas sisäinen 

valvontarakenne, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja; 

kolmannen osapuolen on pidettävä tätä 

rakennetta yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Määritellyt 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 

välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit, joilla varmistetaan YLS-

kriteereiden noudattamisen arvioinnin 

riippumattomuus, sekä pidettävä niitä 

yllä, valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista. 

Kolmannen osapuolen on määräajoin 

seurattava ja tarkasteltava uudelleen 

näitä toimintatapoja ja menettelyjä, jotta 

voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja 

olisiko niitä päivitettävä; ja 

 (f) kolmas osapuoli voi osoittaa, että 

sillä on asianmukaiset toiminnalliset 

takeet ja sisäiset prosessit, joiden ansiosta 

se pystyy arvioimaan YLS-kriteereiden 

noudattamista. 

 Toimivaltaisen viranomaisen on 

peruutettava toimilupa, jos se katsoo, että 

kolmas osapuoli ei olennaisilta osin 

noudata edellä mainittuja edellytyksiä. 



 

AM\1101734FI.doc 91/125 PE587.508v01-00 

 FI 

 2. Edellä 1 kohdan mukaisesti 

toimiluvan saaneen kolmannen osapuolen 

on ilmoitettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle viipymättä kyseisen 

kohdan nojalla toimitettujen tietojen 

olennaisista muutoksista tai muista 

muutoksista, joiden voidaan kohtuudella 

katsoa vaikuttavan toimivaltaisen 

viranomaisen arvioon. 

 Toimivaltainen viranomainen voi periä 1 

kohdassa tarkoitetulta kolmannelta 

osapuolelta kustannuksiin perustuvia 

maksuja kattaakseen tarpeelliset menot, 

jotka liittyvät toimilupahakemusten 

arviointiin ja 1 kohdassa esitettyjen 

edellytysten noudattamisen valvontaan. 

 3. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään tiedot, jotka kolmannen 

osapuolen toimilupahakemuksessa on 1 

kohdan mukaisesti toimitettava 

toimivaltaisille viranomaisille. 

 EAMV toimittaa kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [kuuden 

kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksessa esitetään kriteerit kolmannen osapuolen sertifioinnille YLS-

arvopaperistamista varten. 

 

Tarkistus  431 

Thomas Mann 
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Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 Toimivaltainen viranomainen antaa 14 

artiklan 1 a kohdassa tarkoitetulle 

kolmannelle osapuolelle toimiluvan 

arvioida, täyttävätkö arvopaperistamiset 

7–10 artiklassa tai 11–13 artiklassa 

vahvistetut YLS-kriteerit. Toimivaltainen 

viranomainen saa myöntää toimiluvan 

vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 (a) kolmas osapuoli perii kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyviltä alullepanijoilta, järjestäjiltä tai 

erillisyhtiöiltä ainoastaan syrjimättömiä ja 

kustannuksiin perustuvia maksuja 

tekemättä eroa sen arvioinnin tuloksista 

riippuvien tai niiden kanssa korreloivien 

maksujen välillä; 

 (b) kolmas osapuoli ei ole direktiivin 

2002/87/EY 2 artiklan 4 kohdassa 

määritelty säännelty yhteisö eikä 

asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa määritelty 

luottoluokituslaitos eikä kolmannen 

osapuolen muiden toimintojen suoritus 

vaaranna sen arvioinnin 

riippumattomuutta tai eheyttä; 

 (c) kolmas osapuoli ei tarjoa 

minkäänlaisia neuvonta-, tarkastus- tai 

muita vastaavia palveluja kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyville alullepanijoille, järjestäjille tai 

erillisyhtiöille; 

 (d) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtävien suorittamiseen 

riittävä ammatillinen pätevyys, taito ja 

kokemus, ja he ovat hyvämaineisia ja 

kunniallisia; 

 (e) kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenistä vähintään yksi 

kolmasosa mutta ainakin kaksi on 
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riippumattomia johtajia; 

 (f) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että YLS-kriteereiden noudattamisen 

tarkastamiseen ei vaikuta mikään 

olemassa oleva tai mahdollinen 

eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka 

liittyy kolmanteen osapuoleen, sen 

osakkeenomistajiin tai jäseniin, sen 

johtajiin, työntekijöihin tai muihin 

luonnollisiin henkilöihin, joiden 

tarjoamat palvelut ovat kolmannen 

osapuolen käytettävissä tai 

määräysvallassa. Tätä varten kolmannen 

osapuolen on luotava tehokas sisäinen 

valvontarakenne, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja; 

kolmannen osapuolen on pidettävä tätä 

rakennetta yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Määritellyt 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 

välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit, joilla varmistetaan YLS-

kriteereiden noudattamisen arvioinnin 

riippumattomuus, sekä pidettävä niitä 

yllä, valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista. 

Kolmannen osapuolen on määräajoin 

seurattava ja tarkasteltava uudelleen 

näitä toimintatapoja ja menettelyjä, jotta 

voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja 

olisiko niitä päivitettävä; ja 

 (g) kolmas osapuoli voi osoittaa, että 

sillä on asianmukaiset toiminnalliset 

takeet ja sisäiset prosessit, joiden ansiosta 

se pystyy arvioimaan YLS-kriteereiden 

noudattamista. 

 Toimivaltaisen viranomaisen on 

peruutettava toimilupa, jos se katsoo, että 

osapuoli ei olennaisilta osin noudata 

edellä mainittuja edellytyksiä. 
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 2. Edellä 1 kohdan mukaisesti 

toimiluvan saaneen kolmannen osapuolen 

on ilmoitettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle viipymättä kyseisen 

kohdan nojalla toimitettujen tietojen 

olennaisista muutoksista tai muista 

muutoksista, joiden voidaan kohtuudella 

katsoa vaikuttavan toimivaltaisen 

viranomaisen arvioon. 

 3. Toimivaltainen viranomainen voi 

periä 1 kohdassa tarkoitetulta 

kolmannelta osapuolelta kustannuksiin 

perustuvia maksuja kattaakseen 

tarpeelliset menot, jotka liittyvät 

toimilupahakemusten arviointiin ja 1 

kohdassa esitettyjen edellytysten 

noudattamisen valvontaan. 

 4. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään tiedot, jotka kolmannen 

osapuolen toimilupahakemuksessa on 1 

kohdan mukaisesti toimitettava 

toimivaltaisille viranomaisille. 

 EAMV:n on lisäksi toimitettava nämä 

teknisten sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... 

[kuuden kuukauden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulopäivästä]. 

 Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 
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 Toimiluvan saaneet kolmannet osapuolet 

 1.  EAMV antaa toimiluvan 

kolmannelle osapuolelle, joka tarkastaa 

YLS-kriteerien noudattamisen 14 artiklan 

3 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

Toimilupa myönnetään vain, jos 

seuraavat ehdot täyttyvät: 

 (a)  kolmas osapuoli perii arvioimiinsa 

arvopaperistamisiin liittyviltä 

alullepanijoilta, järjestäjiltä tai 

erillisyhtiöiltä syrjimättömiä ja 

kustannuksiin perustuvia maksuja, ja 

nämä maksut eivät perustu arvioinnin 

tuloksiin tai korreloi niiden kanssa; 

 (b)  kolmas osapuoli ei ole direktiivin 

2002/87/EY 2 artiklan 4 kohdassa 

määritelty säännelty yhteisö eikä 

asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa määritelty 

luottoluokituslaitos eikä kolmannen 

osapuolen muiden toimintojen suoritus 

vaaranna sen arvioinnin 

riippumattomuutta tai eheyttä; 

 (c)  kolmas osapuoli ei tarjoa 

minkäänlaisia neuvonta-, tarkastus- tai 

muita vastaavia palveluja kolmannen 

osapuolen arvioimiin arvopaperistamisiin 

liittyville alullepanijoille, järjestäjille tai 

erillisyhtiöille; 

 (d)  kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtävien suorittamiseen 

riittävä ammatillinen pätevyys, taito ja 

kokemus, ja he ovat hyvämaineisia ja 

kunniallisia; 

 (e)  kolmannen osapuolen 

hallintoelimen jäsenistä vähintään puolet 

mutta ainakin kaksi on riippumattomia 

johtajia, jotka edustavat YLS-

arvopaperistamismarkkinoiden sijoittajia; 

 (f)  kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että YLS-kriteereiden noudattamisen 

tarkastamiseen ei vaikuta mikään 

olemassa oleva tai mahdollinen 

eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka 
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liittyy kolmanteen osapuoleen, sen 

osakkeenomistajiin tai jäseniin, sen 

johtajiin, työntekijöihin tai muihin 

luonnollisiin henkilöihin, joiden 

tarjoamat palvelut ovat kolmannen 

osapuolen käytettävissä tai 

määräysvallassa. Tätä varten kolmannen 

osapuolen on luotava tehokas sisäinen 

valvontarakenne, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja; 

kolmannen osapuolen on pidettävä tätä 

rakennetta yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Määritellyt 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 

välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit, joilla varmistetaan YLS-

kriteereiden noudattamisen arvioinnin 

riippumattomuus, sekä pidettävä niitä 

yllä, valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista; 

näillä menettelyillä ja prosesseilla myös 

varmistetaan, että kolmas osapuoli toimii 

tarkastamiensa arvopaperisijoittajien 

edun mukaisesti. Kolmannen osapuolen 

on määräajoin seurattava ja tarkasteltava 

uudelleen näitä toimintatapoja ja 

menettelyjä, jotta voidaan arvioida, ovatko 

ne tehokkaita ja olisiko niitä päivitettävä; 

 (g)  kolmas osapuoli voi osoittaa, että 

sillä on riittävät toiminnalliset takeet ja 

sisäiset prosessit, joiden ansiosta se pystyy 

arvioimaan YLS-kriteereiden 

noudattamista. 

 2.  Jos edellä esitettyjä ehtoja ei 

noudateta, EAMV peruuttaa toimiluvan.  

Or. en 

 

Tarkistus  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kyse on yhteisöistä, jotka eivät 

kuulu 3 kohdassa tarkoitettujen unionin 

säädösten soveltamisalaan, jäsenvaltioiden 

on nimettävä niille yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka 

varmistaa tämän asetuksen 4–14 artiklan 

noudattamisen. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta 

toimivaltaisten viranomaisten 

nimeämisestä komissiolle, EAMV:lle, 

EPV:lle ja EVLEV:lle ja muiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

4. Jos kyse on yhteisöistä, jotka eivät 

kuulu 3 kohdassa tarkoitettujen unionin 

säädösten soveltamisalaan, jäsenvaltioiden 

on nimettävä niille yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka 

varmistaa tämän asetuksen 4–14 artiklan 

noudattamisen. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta 

toimivaltaisten viranomaisten 

nimeämisestä komissiolle, EAMV:lle, 

EPV:lle ja EVLEV:lle ja muiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 Kyseistä velvoitetta ei sovelleta yrityksiin, 

jotka myyvät vastuita ABCP-ohjelman tai 

muun arvopaperistamistransaktion tai -

järjestelyn mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  434 

Burkhard Balz 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jos kyse on yhteisöistä, jotka eivät 

kuulu 3 kohdassa tarkoitettujen unionin 

säädösten soveltamisalaan, jäsenvaltioiden 

on nimettävä niille yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka 

varmistaa tämän asetuksen 4–14 artiklan 

noudattamisen. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta 

toimivaltaisten viranomaisten 

nimeämisestä komissiolle, EAMV:lle, 

EPV:lle ja EVLEV:lle ja muiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

4. Jos kyse on yhteisöistä, jotka eivät 

kuulu 3 kohdassa tarkoitettujen unionin 

säädösten soveltamisalaan, jäsenvaltioiden 

on nimettävä niille yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen, joka 

varmistaa tämän asetuksen 4–14 artiklan 

noudattamisen. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta 

toimivaltaisten viranomaisten 

nimeämisestä komissiolle, EAMV:lle, 

EPV:lle ja EVLEV:lle ja muiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. Kyseistä 

nimeämisvelvoitetta ei sovelleta yrityksiin, 

jotka myyvät vastuita ABCP-ohjelman tai 

muun arvopaperistamistransaktion tai -

järjestelyn mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 

järjestelyjä, prosesseja ja mekanismeja, 

joita alullepanijat, järjestäjät, 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt ja alkuperäiset luotonantajat 

ovat ottaneet käyttöön tämän asetuksen 

noudattamiseksi. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen 

järjestelyjä, prosesseja ja mekanismeja, 

joita alullepanijat, järjestäjät ja alkuperäiset 

luotonantajat ovat ottaneet käyttöön tämän 

asetuksen noudattamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  436 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 

seurattava myös säännöllisin pistokokein 

uutta liikkeeseenlaskua, etenkin niiden 

arvopaperistamisten osalta, joista 

markkinoilla on vain vähän kokemusta, 

jotta havaitaan 17 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut rikkomukset tai seikat, joille ei 

ole muuta ilmeistä perustelua kuin tämän 

asetuksen säännösten kiertäminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

varmistettava, että 

arvopaperistamistransaktioista johtuvia 

riskejä, maineriskit mukaan lukien, 

arvioidaan ja hallitaan alullepanijoiden, 

järjestäjien, arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden ja 

alkuperäisten luotonantajien soveltamien 

asianmukaisten toimintaperiaatteiden ja 

menettelyjen avulla. 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaadittava, että 

arvopaperistamistransaktioista johtuvia 

riskejä, maineriskit mukaan lukien, 

arvioidaan ja hallitaan alullepanijoiden, 

järjestäjien ja alkuperäisten luotonantajien 

soveltamien asianmukaisten 

toimintaperiaatteiden ja menettelyjen 

avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  438 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

varmistettava, että 

arvopaperistamistransaktioista johtuvia 

riskejä, maineriskit mukaan lukien, 

arvioidaan ja hallitaan alullepanijoiden, 

järjestäjien, arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden ja 

alkuperäisten luotonantajien soveltamien 

asianmukaisten toimintaperiaatteiden ja 

menettelyjen avulla. 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaadittava, että 

arvopaperistamistransaktioista johtuvia 

riskejä, maineriskit mukaan lukien, 

arvioidaan ja hallitaan alullepanijoiden, 

järjestäjien, arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden ja 

alkuperäisten luotonantajien soveltamien 

asianmukaisten toimintaperiaatteiden ja 

menettelyjen avulla. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä halutaan varmistaa, että vastuu riskien arvioimisesta ja käsittelystä kuuluu vankasti 

arvopaperistaville osapuolille, kun taas toimivaltaisille viranomaisille annetaan valta vaatia, 

että arvopaperistavat osapuolet tekevät sen. 

 

Tarkistus  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Makrotason vakauden valvonta 

 Euroopan järjestelmäriskikomitean on 

huolehdittava Euroopan 

arvopaperistamismarkkinoiden 

makrotason vakauden valvonnasta ja 

toteutettava toimet markkinaolosuhteisiin 

mukauttamiseksi, varallisuuskuplien 

ehkäisemiseksi ja markkinoiden 

sulkeutumisen estämiseksi. 

 Markkinaolosuhteisiin mukauttamiseksi 

Euroopan järjestelmäriskikomitea 

ehdottaa toimivaltaisille viranomaisille 

seuraavia toimenpiteitä: 
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 – tämän asetuksen 4 artiklassa 

tarkoitetun riskinsäilyttämisasteen tason 

mukauttaminen ottaen samalla huomioon 

markkinasegmenttien erityispiirteet ja 

arvopaperistettuihin omaisuuseriin 

sovellettavat takuut; 

 – luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvaatimuksista annetun 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 259, 260, 

261, 263 ja 264 artiklassa tarkoitettujen 

arvopaperistamisten riskitasojen 

mukauttaminen; 

 – velkaantuneisuusasteen, 

maksuvalmiusasteen ja pysyvän 

varainhankinnan vaatimuksen 

mukauttaminen 

arvopaperistamismarkkinoilla aktiivisten 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 

osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Alullepanijan tai järjestäjän 

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan 

valta toimittaa 14 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyydetty vahvistus siitä, että 

arvopaperistaminen noudattaa tiettyjä tai 

kaikkia 8 ja 9 artiklan kriteereitä. ABCP-

ohjelman osalta järjestäjän 

toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan 

valta toimittaa 14 artiklan 2 kohdan 

nojalla pyydetty vahvistus siitä, että 

ABCP-ohjelma noudattaa tiettyjä tai 

kaikkia 12 artiklan kriteereitä. Tämä 

vahvistus sitoo oikeudellisesti kaikkia 
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Euroopan unionin valvontaviranomaisia. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta jäsenvaltioiden 

oikeutta säätää ja määrätä 

rikosoikeudellisia seuraamuksia tämän 

asetuksen 19 artiklan nojalla 

jäsenvaltioiden on vahvistettava 

asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia 

ja korjaavia toimenpiteitä koskevat 

säännöt, joita sovelletaan, kun 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia 

ja korjaavia toimenpiteitä koskevat 

säännöt, joita sovelletaan, kun 

Or. en 
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Perustelu 

Seuraaviin alakohtiin tehtävissä tarkistuksissa lisätään tekstiin vakavaraisuusasetuksen 

nykyisessä 407 artiklassa tarkoitettu ”tuottamuksellista menettelyä tai laiminlyöntiä” koskeva 

testi. Näin halutaan varmistaa ero toisaalta vakavan tuottamuksellisuuden ja aikomuksen ja 

toisaalta lievän huolimattomuuden välillä. 

 

Tarkistus  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja ei ole 

noudattanut 4 artiklan vaatimuksia; 

(a) alullepanija, järjestäjä tai 

alkuperäinen luotonantaja ei ole 

noudattanut 4 artiklan vaatimuksia 

tuottamuksellisen menettelynsä tai 

laiminlyöntinsä vuoksi; 

Or. en 

Perustelu 

Tähän alakohtaan tehtävissä tarkistuksissa lisätään tekstiin vakavaraisuusasetuksen 

nykyisessä 407 artiklassa tarkoitettu ”tuottamuksellista menettelyä tai laiminlyöntiä” koskeva 

testi. Näin halutaan varmistaa ero toisaalta vakavan tuottamuksellisuuden ja aikomuksen ja 

toisaalta lievän huolimattomuuden välillä. 

 

Tarkistus  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 5 artiklan 

vaatimuksia; 

(b) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 5 artiklan 

vaatimuksia tuottamuksellisen 

menettelynsä tai laiminlyöntinsä vuoksi; 

Or. en 
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Perustelu 

Tähän alakohtaan tehtävissä tarkistuksissa lisätään tekstiin vakavaraisuusasetuksen 

nykyisessä 407 artiklassa tarkoitettu ”tuottamuksellista menettelyä tai laiminlyöntiä” koskeva 

testi. Näin halutaan varmistaa ero toisaalta vakavan tuottamuksellisuuden ja aikomuksen ja 

toisaalta lievän huolimattomuuden välillä. 

 

Tarkistus  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 5 

artiklan vaatimuksia; 

(b) alullepanija tai järjestäjä ei ole 

noudattanut 5 artiklan vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 5 

artiklan vaatimuksia; 

(b) alullepanija tai järjestäjä ei ole 

noudattanut 5 artiklan vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimuksia. 

kun arvopaperistaminen voidaan 

määrittää YLS-arvopaperistamiseksi ja 

alullepanija, järjestäjä tai 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö ei ole noudattanut tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimuksia tuottamuksellisen 

menettelynsä tai laiminlyöntinsä vuoksi; 

Or. en 

Perustelu 

Tähän alakohtaan tehtävissä tarkistuksissa lisätään tekstiin vakavaraisuusasetuksen 

nykyisessä 407 artiklassa tarkoitettu ”tuottamuksellista menettelyä tai laiminlyöntiä” koskeva 

testi. Näin halutaan varmistaa ero toisaalta vakavan tuottamuksellisuuden ja aikomuksen ja 

toisaalta lievän huolimattomuuden välillä. 

 

Tarkistus  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

alullepanija, järjestäjä ja 

arvopaperistamista varten perustettu 

erillisyhtiö eivät ole noudattaneet tämän 

asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan 

vaatimuksia. 

alullepanija tai järjestäjä ei ole 

noudattanut tämän asetuksen 7–10 artiklan 

tai 11–13 artiklan vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 a alakohta (uusi) 



 

PE587.508v01-00 106/125 AM\1101734FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 alullepanija tai järjestäjä käyttää tämän 

asetuksen 6 artiklan vastaisesti 

arvopaperistamisestaan nimitystä ”YLS”, 

paitsi kun arvopaperistaminen täyttää 

kaikki tämän asetuksen joko 7–10 

artiklassa tai 11–13 artiklassa edellytetyt 

vaatimukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 alullepanija tai järjestäjä tekee tämän 

asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun ilmoituksen 

harhaanjohtavalla tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

hallinnolliset seuraamukset ja/tai korjaavat 

toimenpiteet pannaan tosiasiallisesti 

täytäntöön. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

hallinnolliset seuraamukset ja/tai korjaavat 

toimenpiteet pannaan tosiasiallisesti 

täytäntöön. Tällaisia hallinnollisia 

seuraamuksia ja/tai korjaavia 

toimenpiteitä ei kuitenkaan saa kohdistaa 

arvopaperistamista varten perustettuun 

erillisyhtiöön eivätkä ne saa muulla 

tavoin olla haitallisia kyseiseen 
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arvopaperistamistransaktioon sijoittajille. 

Or. en 

Perustelu 

Uuden asetuksen tavoitteena on EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen. Se voidaan 

saavuttaa vain voittamalla sijoittajien luottamus takaisin. Jos arvopaperistamista varten 

perustetuille erillisyhtiöille kuitenkin määrätään 2 kohdassa ehdotettuja sakkoja, ne olisi 

maksettava sellaisen transaktion varoista, jonka erottamaton osa arvopaperistamista varten 

perustettu erillisyhtiö on, ja siten ne johtaisivat siihen, että sijoittajilta puuttuu varoja. Tämä 

johtaisi piilevään riskiin sijoittajille ja vaarantaisi jälleen sijoittajien luottamuksen. 

 

Tarkistus  451 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Näissä säännöissä olisi 

tunnustettava markkinatoimijoiden 

vilpittömyys soveltamalla seuraamuksia 

oikeasuhteisesti ja ottamalla huomioon 

rikkomisen luonne. 

Or. en 

 

Tarkistus  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 17 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) hallinnollinen enimmäissakko, joka 

on vähintään 5 000 000 euroa tai niissä 

jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 

euro, vastaava määrä kansallisena 

valuuttana [date of entry into force of this 

Regulation]; 

(e) hallinnollinen enimmäissakko, joka 

on vähintään 10 000 000 euroa tai niissä 

jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 

euro, vastaava määrä kansallisena 

valuuttana [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä]; 
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Or. it 

 

Tarkistus  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) jos kyse on oikeushenkilöstä, e 

alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset 

enimmäissakot tai enintään 10 prosenttia 

ylimmän hallintoelimen hyväksymän 

viimeisen käytettävissä olevan 

tilinpäätöksen mukaisesta oikeushenkilön 

vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos 

oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen 

emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on 

laadittava direktiivin 2013/34/EU 

mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon 

otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on 

yritysten johdossa olevan emoyrityksen 

ylimmän hallintoelimen hyväksymän 

viimeisen käytettävissä olevan 

konsernitilinpäätöksen mukainen 

vuotuinen kokonaisliikevaihto tai 

vastaavantyyppinen tuotto asianomaisten 

tilinpäätössäädösten mukaisesti; 

(f) jos kyse on oikeushenkilöstä, e 

alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset 

enimmäissakot tai enintään 20 prosenttia 

ylimmän hallintoelimen hyväksymän 

viimeisen käytettävissä olevan 

tilinpäätöksen mukaisesta oikeushenkilön 

vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos 

oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen 

emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on 

laadittava direktiivin 2013/34/EU 

mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon 

otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on 

yritysten johdossa olevan emoyrityksen 

ylimmän hallintoelimen hyväksymän 

viimeisen käytettävissä olevan 

konsernitilinpäätöksen mukainen 

vuotuinen kokonaisliikevaihto tai 

vastaavantyyppinen tuotto asianomaisten 

tilinpäätössäädösten mukaisesti; 

Or. it 

 

Tarkistus  454 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) hallinnollinen enimmäissakko, joka 

on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin 

rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan 

määrittää, vaikka se ylittäisi e ja f 

(g) hallinnollinen enimmäissakko, joka 

on vähintään kolme kertaa suurempi kuin 

rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan 

määrittää, vaikka se ylittäisi e ja 
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alakohdan mukaiset enimmäismäärät. f alakohdan mukaiset enimmäismäärät. 

Or. en 

 

Tarkistus  455 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (g a) hallinnollinen vähimmäissakko, 

joka on vähintään samansuuruinen kuin 

rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan 

määrittää, vaikka se ylittäisi e ja f 

alakohdan mukaiset enimmäismäärät. 

Or. en 

 

Tarkistus  456 

Thomas Mann 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Kun vilpittömässä mielessä tehty 

rikkomus on tapahtunut, 

 (a) YLS-luokituksen olisi säilyttävä 

koko arvopaperistetun välineen 

elinkaaren ajan, jos rikkomus korjataan; 

 (b) jos YLS-luokitus säilyy ja 

rikkomus on korjattu, ei pitäisi syntyä 

pakon edessä myymisen tilannetta. 

Or. en 

 

Tarkistus  457 

Morten Messerschmidt 
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ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset 

määrittävät tämän asetuksen 17 artiklan 

nojalla määrättävän hallinnollisen 

seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen 

tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava 

huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 

olosuhteet, tapauksen mukaan muun 

muassa seuraavat: 

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset 

määrittävät tämän asetuksen 17 artiklan 

nojalla määrättävän hallinnollisen 

seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen 

tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava 

huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 

olosuhteet, muun muassa se, missä 

määrin rikkomus on tahallinen tai 

johtuuko se asiavirheestä, ja tapauksen 

mukaan seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Sääntöjen mutkikkuus edellyttää, että seuraamuksia sovelletaan oikeasuhteisesti. Saattaa olla, 

että sääntöjä on rikottu tahattomasti tai rikkominen johtuu asiavirheestä. 

 

Tarkistus  458 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  

 3. Seuraamuksia on sovellettava 

oikeasuhteisella tavalla, niin että otetaan 

huomioon rikkomuksen luonne. 

Or. en 

 

Tarkistus  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Euroopan valvontaviranomaisten 

yhteiskomitean yhteyteen perustetaan 

erityinen arvopaperistamiskomitea, jossa 

toimivaltaiset viranomaiset koordinoivat 

tiiviisti toimintaansa toteuttaakseen tämän 

asetuksen 16–19 artiklassa säädettyjä 

velvollisuuksiaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos toimivaltainen viranomainen 

katsoo, että tätä asetusta on rikottu, tai sillä 

on syytä epäillä rikkomista, sen on 

ilmoitettava havainnoistaan riittävän 

yksityiskohtaisesti alullepanijan, 

järjestäjän, alkuperäisen luotonantajan, 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön tai sijoittajan toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle. Kyseisten 

toimivaltaisten viranomaisten on 

koordinoitava tiiviisti valvontaansa ja 

varmistettava päätösten 

johdonmukaisuus. 

3. Jos toimivaltainen viranomainen 

katsoo, että tätä asetusta on rikottu, tai sillä 

on syytä epäillä rikkomista, sen on 

ilmoitettava havainnoistaan riittävän 

yksityiskohtaisesti alullepanijan, 

järjestäjän, alkuperäisen luotonantajan, 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön tai sijoittajan toimivaltaiselle 

viranomaiselle. Kyseisten toimivaltaisten 

viranomaisten on koordinoitava tiiviisti 

valvontaansa varmistaakseen päätösten 

johdonmukaisuuden, ja toimivaltaisen 

viranomaisen, joka havaitsee 

rikkomuksen, on ilmoitettava asiasta 

EAMV:lle. 

Or. en 

Perustelu 

EAMV:lle olisi ilmoitettava oikeudenkäyttöalueiden rajat ylittävistä rikkomistapauksista 

alusta alkaen. 
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Tarkistus  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa 

rikkomisessa on kyse siitä, että tämän 

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla 

annettu ilmoitus on virheellinen tai 

harhaanjohtava, rikkomisen havainneen 

toimivaltaisen viranomaisen on 

ilmoitettava havainnoistaan viipymättä 

myös EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle. 

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa 

rikkomisessa on kyse siitä, että tämän 

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla 

annettu ilmoitus on virheellinen tai 

harhaanjohtava, rikkomisen havainneen 

toimivaltaisen viranomaisen on 

ilmoitettava havainnoistaan viipymättä 

myös EPV:lle ja EVLEV:lle. 

Or. en 

Perustelu 

Varmistetaan johdonmukaisuus 21 artiklan 3 kohdan kanssa. 

 

Tarkistus  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Saatuaan 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot toimivaltaisen viranomaisen on 

toteutettava tarvittavat toimet puuttuakseen 

havaittuun rikkomiseen ja ilmoittaakseen 

asiasta muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti 

alullepanijan, järjestäjän, 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön viranomaisille sekä 

arvopaperistamisposition haltijan, jos se on 

tiedossa, toimivaltaisille viranomaisille. Jos 

toimivaltaiset viranomaiset ovat keskenään 

eri mieltä, asia voidaan saattaa EAMV:n 

käsiteltäväksi, ja tällöin on sovellettava 

5. Saatuaan 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot toimivaltaisen viranomaisen on 

toteutettava tarvittavat toimet puuttuakseen 

havaittuun rikkomiseen ja ilmoittaakseen 

asiasta muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti 

alullepanijan, järjestäjän, 

arvopaperistamista varten perustetun 

erillisyhtiön viranomaisille sekä 

arvopaperistamisposition haltijan, jos se on 

tiedossa, toimivaltaisille viranomaisille. Jos 

toimivaltaiset viranomaiset ovat keskenään 

eri mieltä, asia voidaan saattaa EAMV:n 

käsiteltäväksi, ja tällöin on sovellettava 
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asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 

ja tapauksen mukaan 20 artiklan mukaista 

menettelyä. 

asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 

ja tapauksen mukaan 20 artiklan mukaista 

menettelyä, lukuun ottamatta asioita, 

joista 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 

toimivaltainen viranomainen on jo 

antanut sitovan vahvistuksen. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Saatuaan 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot toimivaltaisen viranomaisen on 

toteutettava tarvittavat toimet puuttuakseen 

havaittuun rikkomiseen ja ilmoittaakseen 

asiasta muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti 

alullepanijan, järjestäjän, 

arvopaperistamista varten perustetun 

5. Saatuaan 3 kohdassa tarkoitetut 

tiedot toimivaltaisen viranomaisen on 

toteutettava tarvittavat toimet puuttuakseen 

havaittuun rikkomiseen ja ilmoittaakseen 

asiasta muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti 

alullepanijan ja järjestäjän viranomaisille 

sekä arvopaperistamisposition haltijan, jos 
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erillisyhtiön viranomaisille sekä 

arvopaperistamisposition haltijan, jos se on 

tiedossa, toimivaltaisille viranomaisille. Jos 

toimivaltaiset viranomaiset ovat keskenään 

eri mieltä, asia voidaan saattaa EAMV:n 

käsiteltäväksi, ja tällöin on sovellettava 

asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 

ja tapauksen mukaan 20 artiklan mukaista 

menettelyä. 

se on tiedossa, toimivaltaisille 

viranomaisille. Jos toimivaltaiset 

viranomaiset ovat keskenään eri mieltä, on 

sovellettava asetuksen (EU) 

N:o 1095/2010 19 artiklan ja tapauksen 

mukaan 20 artiklan mukaista menettelyä. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus 21 artiklan 3 kohdan kanssa. 

 

Tarkistus  464 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohtaDirektiivi 2009/65/EY 

Article 50a 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kumotaan direktiivin 2009/65/EY 50 a 

artikla. 

Korvataan direktiivin 2009/65/EY 50 a 

artikla seuraavasti: 

 ”Yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön tai 

sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen 

on toimittava asianomaisen 

yhteissijoitusyrityksen sijoittajien edun 

mukaisesti ja tarvittaessa toteutettava 

korjaavia toimia silloin, kun ne 

havaitsevat arvopaperistetun vastuun 

ottamisen jälkeen, että kyseinen 

arvopaperistaminen ei täytä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

.../... [YLS-asetus] säädettyjä vaatimuksia 

ja erityisesti että säilytettävän osuuden 

määrittäminen ja ilmoittaminen ei 

täyttänyt kyseisessä asetuksessa säädettyjä 

vaatimuksia.”. 

Or. en 
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Tarkistus  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 25 artikla – 1 kohta – 1 alakohtaAsetus (EY) N:o 1060/2009 

  

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Korvataan johdanto-osan 22 ja 41 

kappaleessa sekä liitteessä II olevassa 1 

kohdassa ilmaisu ”strukturoidun 

rahoitusvälineen” ilmaisulla 

”arvopaperistamisvälineen” ja 8 c 

artiklassa ilmaisu ”strukturoidulle 

rahoitusvälineelle” ilmaisulla 

”arvopaperistamisvälineelle”. 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta Asetus (EY) N:o 1060/2009 

  

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Korvataan johdanto-osan 34 ja 40 

kappaleessa, 39 artiklan 4 kohdassa, 

liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan 

viidennessä alakohdassa, liitteessä I 

olevan B jakson 5 kohdassa, liitteen II 

otsikossa ja 2 kohdassa, liitteessä III 

olevan I osan 8 ja 24 kohdassa ilmaisu 

”strukturoitujen rahoitusvälineiden” 

ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineiden”, 

8 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 3 

kohdassa, liitteessä III olevan I osan 45 

kohdassa ja liitteessä III olevan III osan 8 

kohdassa ilmaisu ”strukturoituihin 

rahoitusvälineisiin” ilmaisulla 

”arvopaperistamisvälineisiin”, johdanto-

osan 40 kappaleessa ilmaisu 

 Poistetaan. 
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”strukturoiduilla rahoitusvälineillä” 

ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineillä” ja 

10 artiklan 3 kohdassa ilmaisu 

”strukturoiduille rahoitusvälineille” 

ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineille”. 

Or. it 

 

Tarkistus  467 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohtaDirektiivi 2011/61/EU 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kumotaan direktiivin 2011/61/EU 17 

artikla. 

Korvataan direktiivin 2011/61/EU 17 

artikla seuraavasti: 

 ”Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 

hoitajien on toimittava asianomaisen 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 

edun mukaisesti ja tarvittaessa 

toteutettava korjaavia toimia silloin, kun 

ne havaitsevat arvopaperistetun vastuun 

ottamisen jälkeen, että kyseinen 

arvopaperistaminen ei täytä [YLS-

]asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti että säilytettävän osuuden 

määrittäminen ja ilmoittaminen ei 

täyttänyt [YLS-]asetuksessa säädettyjä 

vaatimuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  468 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 kohta – 1 alakohtaRegulation 648/2012/EU 

2 artikla – 30 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(30) ’katetulla joukkolainalla’ 

joukkolainaa, joka täyttää asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 129 artiklassa asetetut 

vaatimukset. 

(30) ’katetulla joukkolainalla’ 

joukkolainaa, joka täyttää direktiivin 

2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa 

asetetut vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Alullepanijat, järjestäjät ja 

arvopaperistamista varten perustetut 

erillisyhtiöt saavat käyttää [date of entry 

into force of this Regulation] liikkeessä 

olevista arvopaperistamispositoistaan 

YLS-nimitystä tai nimitystä, jolla suoraan 

tai välillisesti viitataan kyseisiin termeihin, 

ainoastaan silloin, kun noudatetaan tämän 

asetuksen 6 artiklan vaatimuksia. 

2. Alullepanijat ja järjestäjät saavat 

käyttää ... [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] alkaen liikkeessä 

olevista arvopaperistamispositioistaan 

YLS-nimitystä tai nimitystä, jolla suoraan 

tai välillisesti viitataan kyseisiin termeihin, 

ainoastaan silloin, kun noudatetaan tämän 

asetuksen 6 artiklan vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun on kyse arvopaperistamisista, 

joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 

päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen, 

tai kun on kyse arvopaperistamisista, jotka 

on laskettu liikkeeseen ennen tuota 

päivämäärää, mutta uusia 

arvopaperistettuja vastuita on lisätty tai 

korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

3. Kun on kyse sellaisiin 

arvopaperistamisiin tehtävistä 

erityyppisistä sijoituksista, kuten 

ostamisesta, myynnistä tai säilyttämisestä 

... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

jälkeen, joiden arvopaperit on laskettu 

liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 2011 tai 

sen jälkeen, tai kun on kyse 
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jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

arvopaperistamisista, jotka on laskettu 

liikkeeseen ennen tuota päivämäärää, mutta 

uusia arvopaperistettuja vastuita on lisätty 

tai korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella otetaan käyttöön mahdollisuus välttää tarve omaisuuserien myymiseen erittäin 

halvalla, mikä horjuttaisi markkinoiden vakautta. 

 

Tarkistus  471 

Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun on kyse arvopaperistamisista, 

joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 

päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen, 

tai kun on kyse arvopaperistamisista, jotka 

on laskettu liikkeeseen ennen tuota 

päivämäärää, mutta uusia 

arvopaperistettuja vastuita on lisätty tai 

korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

3. Kun on kyse arvopaperistamisiin 

tehtävistä sijoituksista, jotka tehdään ... 

[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

jälkeen ja joiden arvopaperit on laskettu 

liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 2011 tai 

sen jälkeen, tai kun on kyse 

arvopaperistamisista, jotka on laskettu 

liikkeeseen ennen tuota päivämäärää, mutta 

uusia arvopaperistettuja vastuita on lisätty 

tai korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  472 

Brian Hayes 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Kun on kyse arvopaperistamisista, 

joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 

päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen, 

tai kun on kyse arvopaperistamisista, jotka 

on laskettu liikkeeseen ennen tuota 

päivämäärää, mutta uusia 

arvopaperistettuja vastuita on lisätty tai 

korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

3. Kun on kyse arvopaperistamisista, 

jotka täyttävät YLS-kriteerit ja joiden 

arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 

päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen, 

tai kun on kyse arvopaperistamisista, jotka 

on laskettu liikkeeseen ennen tuota 

päivämäärää, mutta uusia 

arvopaperistettuja vastuita on lisätty tai 

korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 

jälkeen, sovelletaan tämän asetuksen 3 

artiklaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Siihen asti, kunnes aletaan soveltaa 

teknisiä sääntelystandardeja, jotka 

komissio hyväksyy tämän asetuksen 5 

artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

alullepanijoiden, järjestäjien ja 

arvopaperistamista varten perustettujen 

erillisyhtiöiden on tämän asetuksen 5 

artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa 

asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi 

asetettava komission delegoidun asetuksen 

(EU) N:o 3/2015 liitteissä I–VIII mainitut 

tiedot saataville 5 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetulla verkkosivustollaan. 

6. Siihen asti, kunnes aletaan soveltaa 

teknisiä sääntelystandardeja, jotka 

komissio hyväksyy tämän asetuksen 5 

artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

alullepanijoiden ja järjestäjien on tämän 

asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a ja e 

alakohdassa asetettujen velvoitteiden 

noudattamiseksi asetettava komission 

delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2015 

liitteissä I–VIII mainitut tiedot saataville 

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 

verkkosivustollaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  474 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

 29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EPV julkaisee tiiviissä yhteistyössä 

EAMV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään 

[two years after entry into force of this 

Regulation] kertomuksen tämän asetuksen 

6–14 artiklassa säädettyjen YLS-

vaatimusten täytäntöönpanosta. 

1. EPV julkaisee tiiviissä yhteistyössä 

EAMV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään 

[18 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen kahden 

vuoden välein kertomuksen tämän 

asetuksen 6–14 artiklassa säädettyjen YLS-

vaatimusten täytäntöönpanosta. 

Or. it 

 

Tarkistus  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 29 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EAMV julkaisee tiiviissä 

yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa 

viimeistään [three years after entry into 

force of this Regulation] kertomuksen 

tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen 

läpinäkyvyysvaatimusten toimivuudesta ja 

unionin arvopaperistamismarkkinoiden 

läpinäkyvyyden tasosta. 

3. EAMV julkaisee tiiviissä 

yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa 

viimeistään [kahden vuoden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta] 
kertomuksen tämän asetuksen 5 artiklassa 

säädettyjen läpinäkyvyysvaatimusten 

toimivuudesta ja unionin 

arvopaperistamismarkkinoiden 

läpinäkyvyyden tasosta. 

Or. it 

 

Tarkistus  476 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. EAMV julkaisee tiiviissä 
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yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa 

viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta] 

kertomuksen, joka koskee sellaisen 

sääntelykehyksen toteutettavuutta, joka 

täydentää tässä asetuksessa perustettua 

uutta arvopaperistamiskehystä ja jolla 

luodaan sellaisten pankkien järjestelmä, 

joilla on rajallinen toimilupa, jotka 

hoitavat arvopaperistamista varten 

perustettujen erillisyhtiöiden tehtäviä ja 

joilla on yksinoikeus hankkia 

omaisuuseriä alullepanijoilta ja myydä 

saamisia, joiden vakuutena sijoittajille 

ovat ostetut vastuut. Kertomuksessa 

tarkastellaan yhteiskuntapolitiikan ja 

reaalitalouden näkökulmasta 

yksityiskohtaisesti etuja ja haittoja, kun 

selvästi määritettyjä yhteisöjä koskee 

erityinen valvonta- ja 

maksukyvyttömyysjärjestelmä, joka kattaa 

alullepanijoiden ja sijoittajien välisen 

välitystoiminnan verrattuna nykyiseen 

erittäin heterogeeniseen tilanteeseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  477 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. EPV julkaisee tiiviissä yhteistyössä 

EAMV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään 

... [kuuden kuukauden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta] kertomuksen, 

joka koskee sellaisen yksinkertaisen, 

läpinäkyvän ja standardoidun synteettisen 

arvopaperistamisen järjestelmän luomista, 

joka on rajattu tasetta koskevaan 

arvopaperistamiseen ja johon kuuluu 

asianmukaisia pääomavaatimuksia 

koskevia ehdotuksia tällaista 
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arvopaperistamista varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 29 artikla – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kertomukseen sisältyy 

yksityiskohtainen analyysi YLS-

arvopaperistamisen vaikutuksista 

reaalitalouteen ja erityisesti pk-yritysten 

luotonsaantiin, ottaen huomioon myös 

mahdolliset riskit rahoitusmarkkinoiden 

vakaudelle sekä annettujen tietojen lisäksi 

myös ne tiedot, joita ei ole annettu. 

Or. it 

 

Tarkistus  479 

Paul Tang 

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Euroopan järjestelmäriskikomitea 

toimittaa vuosittain kertomuksen 

arvopaperistamismarkkinoiden tilasta 

makrotason vakauden näkökulmasta ja 

kannustaa esittämään tämän asetuksen 

16 a artiklan (uusi) nojalla tehtyjä 

ehdotuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  480 

Esther de Lange 
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Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Komissio esittää viimeistään ... [12 

kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] 4 kohdassa tarkoitetun 

EPV:n kertomuksen perusteella 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen, joka koskee sellaisen 

yksinkertaisen, läpinäkyvän ja 

standardoidun synteettisen 

arvopaperistamisen järjestelmän käyttöön 

ottamista, joka on rajattu tasetta 

koskevaan arvopaperistamiseen ja johon 

kuuluu asianmukaisia 

pääomavaatimuksia koskevia ehdotuksia 

tällaista arvopaperistamista varten, ja 

liittää siihen tarvittaessa 

säädösehdotuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [four years 

after entry into force of this Regulation] 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

Komissio antaa viimeistään ... [kolmen 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

 Kertomuksessa otetaan huomioon 

arvopaperistamisen alalla tapahtunut 

kansainvälinen kehitys ja erityisesti 

yksinkertaisia, läpinäkyviä ja 

vertailukelpoisia arvopaperistamisia 

koskevat aloitteet ja arvioidaan, 

voitaisiinko YLS-arvopaperistamisten 

alalla ottaa käyttöön vastaava järjestely 
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kolmansien maiden alullepanijoita, 

järjestäjiä ja erillisyhtiöitä varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  482 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [four years 

after entry into force of this Regulation] 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

Komissio antaa viimeistään [kolmen 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

 Kertomuksessa otetaan huomioon 

arvopaperistamisen alalla tapahtunut 

kansainvälinen kehitys ja arvioidaan, 

voitaisiinko YLS-arvopaperistamisten 

alalla ottaa käyttöön vastaava järjestely 

kolmansien maiden alullepanijoita, 

järjestäjiä ja erillisyhtiöitä varten. 

Or. en 

Tarkistus  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

 30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [four years 

after entry into force of this Regulation] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

Komissio antaa viimeistään [neljä vuotta 

tämän asetuksen voimaantulosta] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella 

säädösehdotuksen. 

Or. it 
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