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Módosítás  317 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 1 szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az STS-értékpapírosítás általános 

követelményei 

Az STS-értékpapírosítás és a fenntartható 

STS-értékpapírosítás követelménye 

  

  

Or. en 

Módosítás  318 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 

7a., 8., 9. és 10. cikkében meghatározott 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

 Az ESMA iránymutatásokat és 

ajánlásokat dolgoz ki az e cikkekben 

megállapított követelmények harmonizált 

értelmezésére és alkalmazására 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  319 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások. 

Or. it 

 

Módosítás  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 

7a. cikkében vagy 8., 9. és 10. cikkében 

foglalt követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

Or. en 

 

Módosítás  321 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-

értékpapírosítások kivételével. 

Az STS-értékpapírosítások az e rendelet 8., 

9. és 10. cikkében foglalt 

követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások az ABCP-programok, 

az ABCP-ügyletek és más magán 

értékpapírosítások kivételével. 
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Or. en 

 

Módosítás  322 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az (1) bekezdésben említett STS-

értékpapírosításokon felül a(z) [e rendelet 

hatálybalépésének napja] előtt létrehozott, 

a következő követelményeknek megfelelő 

értékpapírosítások – az ABCP-programok, 

ABCP-ügyletek és más magán 

értékpapírosítások kivételével – akkor 

használhatják az „STS”, illetve az 

„egyszerű, átlátható és egységesített” 

megjelölést vagy közvetve, vagy 

közvetlenül ezekre utaló egyéb 

megjelölést, ha a 8. cikk (1), (3), (4), (5), 

(6), (9) bekezdésében, a 9. cikk (2), (3) 

bekezdésében és a 10. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek, a 

következőkre is figyelemmel: 

 a) ha az ügyleti dokumentáció 

lehetővé teszi az aktív portfóliókezelést, a 

8. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

követelmény akkor teljesül, ha az 

értékpapírosításban közvetlenül részt vevő 

értékpapírosítást kezdeményező, szponzor 

és különleges célú gazdasági egység az 

STS-értesítésben vállalja, hogy nem 

foglalkozik ilyen aktív portfóliókezeléssel; 

 b) teljesülnek a 8. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott 

követelmények, feltéve, hogy a hitelezési 

feltételek lényeges változásait csak a 

jövőre nézve, az STS-értesítés napjától 

kell közzétenni; 

 c) teljesülnek a 9. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott 

követelmények, feltéve, hogy kamatláb- és 
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devizakockázat mérséklésére irányuló 

intézkedéseket fel lehet tüntetni az STS-

értesítésben; 

 d) teljesülnek a 10. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott 

követelmények, feltéve, hogy forrásoldali 

pénzáramlási modellt csak a jövőre nézve, 

az STS-értesítés napjától kell biztosítani; 

 e) a kezdeményező, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység 

gondoskodik arról, hogy a befektetőknek 

lehetőségük legyen könnyen és gyorsan 

megismerni az egyedi alapul szolgáló 

kitettségek hitelminőségére és 

teljesítményére, valamint az 

értékpapírosítás biztosítékára és a 

pénzáramlásokra vonatkozó érdemi 

jelentőségű adatokat, továbbá az alapul 

szolgáló kitettséget támogató 

biztosítékokra és pénzáramlásokra 

vonatkozó átfogó és megalapozott 

stressztesztek végzéséhez szükséges 

információkat; e célból az 

értékpapírosítás időpontjában és 

amennyiben az értékpapírosítás jellege 

szerint ez szükséges, a továbbiakban is 

meg kell határozni a „lényeges adatok” 

fogalomkörét. 

Or. en 

Indokolás 

Az értékvesztett eszközök értékpapírosítása fogja kitenni a piac nagy részét. Ezért fontos, hogy 

a valóságban annak megfelelőket lehessen STS-ként megjelölni. Ezt a megközelítést 

alkalmazták az értékvesztett eszközökkel kapcsolatos ügyleteknél a Szolvencia II 1-es és a 2-es 

típusának megkülönböztetéséhez. Meggyőződésünk szerint az értékvesztett eszközökkel 

kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kritériumok fenti felsorolása megfelelő egyensúlyt teremt 

ebben a tekintetben. 

 

Módosítás  323 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A fenntartható STS-

értékpapírosításoknak ugyanolyan 

követelménynek kell megfelelnie, mint 

más STS-értékpapírosításnak, de 

fenntartható és felelős beruházási 

projekteket is elő kell irányozni, vagy 

közvetlenül olyan, alapul szolgáló 

fenntartható beruházási projektre irányul, 

amely hozzájárul az ENSZ éghajlat-

változási konferenciája 

megállapodásának (COP21) eléréséhez. 

Ezek közé tartoznak az 

energiahatékonysági projektek, a 

környezetbarát infrastruktúra és a 

környezeti szempontból innovatív 

projektek. A fenntartható STS-

értékpapírosításokra 25%-kal 

alacsonyabb kockázatmegtartási arány, 

valamint a hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről szóló 575/2013/EU 

rendelet 259., 260., 261., 263. és 264. 

cikkében szereplő, az értékpapírosításokra 

vonatkozó, 25%-kal alacsonyabb 

kockázati szint vonatkozik. 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2011. január 11. után és e rendelet 

hatálybalépésének napja előtt 

befektetőknek eladott értékpapírosításokat 

– az ABCP-programok és -ügyletek 

kivételével – STS-nek tekintik attól az 

időponttól kezdve, hogy a 14. cikk (1) 

bekezdése szerinti értesítés tárgyát 

képezik, feltéve, hogy: 
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 a) a kibocsátáskor megfelelnek a 8. 

cikk (1)–(5) és (7)–(9) bekezdésében, 

valamint a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek; 

 b) a 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítés időpontjától megfelelnek a 8. 

cikk (2), (6) bekezdésében, a 9. cikk (2), 

(4)–(8) bekezdésében és a 10. cikk (1)–(4) 

bekezdésében meghatározott 

követelményeknek. 

Or. en 

Indokolás 

Az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban további pontosításra van szükség. Azon 

követelmények, amelyeket az értékpapírosításoknak e rendelkezés alapján teljesíteniük kell, az 

STS-kritériumokkal vannak összefüggésben. 

 

Módosítás  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1. Azt követően, hogy az illetékes 

nemzeti hatóság vagy az ESMA értesíti a 

14. cikk (1) bekezdése szerinti értesítés 

tárgyát képező értékpapírosítás érintett 

kezdeményezőjét vagy szponzorát arról, 

hogy az értesítő szerv nincs meggyőződve 

arról, hogy az értékpapírosítás továbbra is 

megfelel az STS-követelményeknek, a 

kezdeményezőnek vagy a szponzornak az 

értesítés napjától két hónap áll 

rendelkezésre, hogy az értesítő hatóság 

megelégedésére rendezze a helyzetet és 

tájékoztassa a befektetőket az értesítésről. 

 2. Az illetékes nemzeti hatóság vagy 

az ESMA általi, a 7. cikk (1b) 

bekezdésének 1. pontja szerinti értesítést 

követő két hónapos időszak alatt az 

értesítés tárgyát képező értékpapírosítás 
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nem veszítheti el az STS-nek való 

megfelelőségi státuszát. 

 3. Ha a 7. cikk (1b) bekezdésének 1. 

pontjában említett értesítéstől számított 

két hónapon belül a helyzet az érintett 

illetékes hatóság megelégedésére 

rendeződik, az értékpapírosítást továbbra 

is STS-nek megfelelőnek kell tekinteni. 

 4. Ha az illetékes hatóság – a 7. cikk 

(1b) bekezdésének 2. és 3. pontjában 

foglalt rendelkezések ellenére – úgy ítéli, 

hogy az STS-nek való megfelelőségi 

státusz megtartása veszélyeztetné az STS 

értékpapírosítási címke integritását vagy a 

pénzügyi stabilitást, felhatalmazással 

rendelkezik az értékpapírosítás STS-

státuszának megszüntetésére. 

 5. A cikk rendelkezései nem 

korlátozhatják a 17. és 18. cikkben 

előirányzott szankciók elrendeléséhez való 

jogot. 

Or. en 

Indokolás 

Az STS-státusz elvesztése komoly következményekkel jár. Ezért a kibocsátók számára türelmi 

időszakot kell biztosítani a helyzet rendezésére. A szankciók mindazonáltal alkalmazhatók, de 

az STS-státusz megmarad, kivéve, ha úgy ítélik, hogy ez veszélyezteti az STS értékpapírosítási 

címke integritását vagy általában a pénzügyi stabilitást. 

 

Módosítás  326 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 A társadalmi és ökológiai átalakulás 

előmozdítása 

 Az STS-értékpapírosításból felszabaduló 

tőketartaléknak elsősorban a társadalmi 
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és ökológiai átalakulást előmozdító új 

hitelek létrehozásához kell hozzájárulnia. 

Or. en 

 

Módosítás  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az alapul szolgáló kitettségekhez a 

különleges célú gazdasági egység 

adásvétel vagy engedményezés útján jut 

hozzá, az eladóval vagy bármely harmadik 

féllel szemben – akár az eladó 

fizetésképtelensége esetén is – 

végrehajtható módon. Az alapul szolgáló 

kitettségek különleges célú gazdasági 

egységre történő átruházása az eladó 

fizetésképtelensége esetén nem képezheti 

szigorú visszakövetelési rendelkezések 

tárgyát. Ha az alapul szolgáló kitettségek 

átruházására engedményezés útján kerül 

sor, és az átruházás csak az ügylet lezárását 

követő szakaszban válik jogilag 

ténylegesen teljesültté, e tényleges jogi 

teljesülést kiváltó tényezők körének ki kell 

terjednie legalább a következő 

eseményekre: 

(1) Az alapul szolgáló kitettségekhez a 

különleges célú gazdasági egység az 

eladóval vagy bármely harmadik féllel 

szemben – akár az eladó 

fizetésképtelensége esetén is – 

végrehajtható módon jut hozzá. Az alapul 

szolgáló kitettségek különleges célú 

gazdasági egységre történő átruházása az 

eladó fizetésképtelensége esetén nem 

képezheti szigorú visszakövetelési 

rendelkezések tárgyát. Ha az alapul 

szolgáló kitettségek átruházására 

engedményezés útján kerül sor, és az 

átruházás csak az ügylet lezárását követő 

szakaszban válik jogilag ténylegesen 

teljesültté, e tényleges jogi teljesülést 

kiváltó tényezők körének ki kell terjednie 

legalább a következő eseményekre: 

Or. en 

Indokolás 

Eddig még nem született meg a valódi átruházással járó („true sale”) értékpapírosítás 

kifejezés jogi meghatározása, az értékpapírosítást kezdeményezők mégis gyakran használják 

annak jelzésére, hogy az értékesítés jogilag érvényes. Az európai értékpapírosítási ügyletek 

során azonban alkalmaznak más struktúrákat, amelyek nem az alapul szolgáló eszközök 

értékesítésén vagy engedményezésén alapulnak, és amelyeket a nemzeti jog alapján dolgoztak 

ki, vagy amelyeket nemzeti jogalkotók vezettek be, hogy lehetővé váljon a különleges célú 

gazdasági egységre történő nagyarányú átruházásra. Ennélfogva a valódi átruházással járó 

(„true sale”) értékpapírosítás hevenyészett meghatározására hivatkozással szükségtelenül 

kizárnánk az átruházás más módját. 
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Módosítás  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az eladó nyilatkozatokat és 

szavatosságokat nyújt arról, hogy az 

értékpapírosításba bevont alapul szolgáló 

kitettségek nem terheltek, és más olyan 

jellemzővel sem rendelkeznek, amely 

előreláthatóan hátrányosan érintené az 

adásvétel vagy az engedményezés 

végrehajthatóságát. 

(2) Az értékpapírosításba bevont alapul 

szolgáló kitettségek nem lehetnek 

terheltek, és más olyan jellemzővel sem 

rendelkezhetnek, amely előreláthatóan 

hátrányosan érintené a különleges célú 

gazdasági egység által vagy nevében 

történő végrehajthatóságot, kivéve, ha 

fedezet vagy további hitelminőség-javítás 

biztosításával megfelelően mérséklik a 

hátrányos befolyásolás kockázatát. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek kizárólag a 

következő eszköztípusok egyikéből állnak: 

 a) lakóingatlannal fedezett hitelek; 

 b) az azonos kategóriába tartozó 

vállalkozásoknak beruházások és üzleti 

tevékenységek finanszírozására nyújtott, 

kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek, 

vevőkövetelések, lízingek és hitelkeretek; 

 c) hitelfelvevőnek vagy lízingbe 

vevőnek nyújtott gépjárműhitel és -lízing; 

 d) magánszemélyeknek nyújtott 

személyi, családi vagy háztartási 

fogyasztási hitelek, hitelkártya-követelések 

és hitelkeretek; vagy 

 e) bármilyen más eszköztípus, amely 

a kötelezett és az alapul szolgáló 

hitelkockázat típusa tekintetében 

homogénnek tekinthető. 

 Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük: 

 i. amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, 

 és amelyek bérlethez, tőkéhez, 

kamatfizetéshez kapcsolódó meghatározott 

rendszeres kifizetésekkel járnak, amelyek 



 

AM\1101734HU.doc 13/126 PE587.508v01-00 

 HU 

részletfizetésének összege eltérő lehet; 

vagy 

 ii. eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak, beleértve az eszköz 

realizálásából származó összeget, az 

alapul szolgáló kitettségek lekötését, a 

hitel- és lízingszerződések lajártakor vagy 

azt követően, a (9) bekezdésben előírt 

korlátozásokra is figyelemmel.  

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. A 

magánszemélyeknek nyújtott, 

lakóingatlannal fedezett hiteleket, a 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 
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amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

ingatlanhiteleket, a magánszemélyeknek 

nyújtott személyi, családi vagy háztartási 

fogyasztási hiteleket, a gépjárművásárlás 

finanszírozására vonatkozó pénzügyi 

szerződéseket (többek között hitelek, 

lízingek és lízingszerződések), a 

gépjárműkereskedőknek készletvásárlás 

vagy -megőrzés finanszírozása céljából 

nyújtott hiteleket, a kkv-knak nyújtott 

hiteleket, a vállalkozásoknak (a kkv-k 

kivételével) nyújtott hiteleket, a 

vevőköveteléseket és gép- és 

berendezéslízingeket (az autó-, 

tehergépkocsi- és motorkerékpár-lízingek 

kivételével) homogénnek kell tekinteni. Az 

alapul szolgáló kitettségek egy-egy 

halmazába csak egy eszköztípus tartozhat. 
Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

Or. en 

Indokolás 

A homogén kifejezés tartalmának pontosabb meghatározására van szükség. A (18) 

preambulumbekezdéssel összhangban. 

 

Módosítás  331 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus, 

pénznem és azon tagállami jogrendszer 
tekintetében homogének, amely alá 

tartoznak. A lakóingatlannal fedezett 

hitelalapokat, az üzleti célú ingatlan-

hitelalapokat, a vállalati hitelalapokat, a 

lízingeket és azonos kategóriába tartozó 

hitelkereteket, az autólízing-hitelalapokat 

és a gépjárműhiteleket, valamint a 

magánszemélyeknek nyújtott személyi, 

családi vagy háztartási fogyasztási 

hitelkereteket az eszköztípus tekintetében 

homogén jellegűként kell értelmezni. Az 

alapul szolgáló kitettségeknek szerződés 

alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Ezek a 
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szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

következőkből állnak: lakóingatlannal 

fedezett hitelekből, kereskedelmi 

ingatlannal fedezett hitelekből, az azonos 

kategóriába tartozó vállalkozások 

beruházásainak vagy üzleti műveleteinek 

finanszírozását célzó lízingből vagy 

hitelkeretekből, hitelfelvevőnek vagy 

lízingbe vevőnek nyújtott 

gépjárműhitelekből és –lízingből vagy 

személyi, családi vagy 

magánszemélyeknek nyújtott háztartási 

fogyasztási hitelekből és hitelkeretekből 

álló halmazok. Az alapul szolgáló 

kitettségeknek szerződés alapján kötelező 

és végrehajtható kötelezettségeknek kell 

lenniük, amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

Or. en 

 

Módosítás  333 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

(4) Az értékpapírosítás olyan alapul 

szolgáló kitettségek halmazára 

támaszkodik, amelyek eszköztípus 

tekintetében homogének. Az alapul 

szolgáló kitettségeknek szerződés alapján 

kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeknek kell lenniük, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 



 

AM\1101734HU.doc 17/126 PE587.508v01-00 

 HU 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

bérlethez, tőkéhez, kamatfizetéshez 

kapcsolódó meghatározott rendszeres 

kifizetésekkel vagy eszközökből származó 

jövedelemhez való bármely más, ilyen 

kifizetéseket indokoló joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Ha az alapul 

szolgáló kitettségek jelzáloghitelek, a 

hiteltőke-tartozásnak az ingatlan piaci 

értékéhez viszonyított aránya nem 

haladhatja meg a 75%-ot az 

értékpapírosításkor. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

Or. en 

 

Módosítás  334 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az értékpapírosítás legfeljebb 

három ügyletsorozatot foglal magában. 

Or. en 

Indokolás 

Minél több ügyletsorozat van az első és az utolsó veszteségviselő ügyletrészsorozat között, 

annál nehezebb az egyes ügyletsorozatok értékelése a befektetők szempontjából. Ez azt jelenti, 

hogy az ilyen ügyletrészsorozatok piaci likviditása és ára mutatja ki majd a válság 

tetőpontján megfigyelt prociklikus hitelezési magatartást. Az ügyletrészsorozatok számának 

korlátozása alapvető fontosságú az „egyszerűség” szempontjából. 

 

Módosítás  335 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A szintetikus értékpapírosítás nem 

tekinthető STS-értékpapírosításnak. 

Or. en 

 

Módosítás  336 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az alapul szolgáló kitettségeket az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező szokásos üzletmenete 

keretében, olyan hitelezési feltételeknek 

megfelelően kezdeményezi, amelyek nem 

kevésbé szigorúak annál, mint amelyeket 

az értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező a nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségek kezdeményezésekor 

alkalmaz. A kockázatvállalási feltételek 

lényeges változásairól a potenciális 

befektetők kimerítő tájékoztatást kapnak. 

Azon értékpapírosítások esetében, ahol az 

alapul szolgáló kitettségek lakóingatlan-

hitelek, a hitelek halmaza nem tartalmazhat 

olyan hitelt, amelyet azzal hirdettek és 

nyújtottak, hogy a hitelkérelmező – vagy 

adott esetben a közvetítő – tájékoztatást 

kapott arról, hogy a közölt információkat a 

hitelnyújtó nem feltétlenül ellenőrzi. A 

hitelfelvevő hitelképességének értékelése 

során be kell tartani a 2014/17/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikkének 

(1)–(4) bekezdésében, (5) bekezdésének a) 

pontjában és (6) bekezdésében, valamint a 

2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8. cikkében foglalt 

követelményeket vagy harmadik országok 

(6) Az alapul szolgáló kitettségeket az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező szokásos üzletmenete 

keretében, olyan hitelezési feltételeknek 

megfelelően kezdeményezi, amelyek nem 

kevésbé szigorúak annál, mint amelyeket 

az értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező a nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségek kezdeményezésekor 

alkalmaz, továbbá az alapul szolgáló 

kitettségeknek a gazdasági tartalom és a 

hitelezők tekintetében hasonlónak kell 

lenniük az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy az eredeti hitelező szokásos 

üzletmenete keretében kezdeményezett, 

nem értékpapírosított kitettségekhez. A 

kockázatvállalási feltételek lényeges 

változásairól a potenciális befektetők 

kimerítő tájékoztatást kapnak. Azon 

értékpapírosítások esetében, ahol az alapul 

szolgáló kitettségek lakóingatlan-hitelek, a 

hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan 

hitelt, amelyet azzal hirdettek és nyújtottak, 

hogy a hitelkérelmező – vagy adott esetben 

a közvetítő – tájékoztatást kapott arról, 

hogy a közölt információkat a hitelnyújtó 

nem feltétlenül ellenőrzi. A hitelfelvevő 

hitelképességének értékelése során be kell 
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egyenértékű követelményeit. Az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező tapasztalattal rendelkezik 

az értékpapírosított kitettségekhez hasonló 

jellegű kitettségek kezdeményezése terén. 

tartani a 2014/17/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 18. cikkének (1)–(4) 

bekezdésében, (5) bekezdésének a) 

pontjában és (6) bekezdésében, valamint a 

2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8. cikkében foglalt 

követelményeket vagy harmadik országok 

egyenértékű követelményeit. Az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező tapasztalattal rendelkezik 

az értékpapírosított kitettségekhez hasonló 

jellegű kitettségek kezdeményezése terén. 

Or. en 

Indokolás 

Nem alakulhat ki olyan helyzet, hogy az értékpapírosított kitettségek jellegükben lényegesen 

eltérjenek az eredeti hitelező szokásos üzletmenete keretében kezdeményezett más 

kitettségektől. 

 

Módosítás  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az alapul szolgáló kitettségek a 

különleges célú gazdasági egységre való 

átruházáskor nem tartalmazhatnak az 

575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) 

bekezdése értelmében vett nemteljesítő 

kitettségeket vagy kedvezőtlen 

hiteltörténetű olyan adóssal vagy 

garanciavállalóval szembeni kitettségeket, 

aki/amely az értékpapírosítás 

kezdeményezője vagy az eredeti hitelező 

legjobb tudomása szerint: 

(7) A különleges célú gazdasági 

egységre indokolatlan késedelem nélkül 

átruházott alapul szolgáló kitettségek a 

kiválasztáskor nem tartalmazhatnak az 

575/2013/EU rendelet 178. cikke 

értelmében vett nemteljesítő kitettségeket 

vagy kedvezőtlen hiteltörténetű olyan 

adóssal vagy garanciavállalóval szembeni 

kitettségeket, aki/amely az értékpapírosítás 

kezdeményezője vagy az eredeti hitelező 

legjobb tudomása szerint: 

Or. en 
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Indokolás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portfolio. 

 

Módosítás  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, 

megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést ítélt meg a törlesztés 

elmaradása miatt; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  339 

Georgios Kyrtsos 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, 

megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést ítélt meg a törlesztés elmaradása 

miatt; 

a) az értékpapírosítás 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

jogerősen megfellebbezhetetlen 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést a törlesztés elmaradása miatt, 

vagy akinek/amelynek az esetében az 

alapul szolgáló kitettségek különleges célú 

gazdasági egységre való átruházását vagy 

engedményezését megelőző három évben 

a nem teljesítő kitettségek tekintetében 

adósság-átütemezésre került sor, kivéve 

ha: 

i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség 

nem keletkeztetett új hátralékokat az 

átütemezés dátuma óta és azt követően 

legalább egy évig; és 

ii. az értékpapírosítás kezdeményezője, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja és e) pontjának i. alpontja szerint 

nyújtott információban kifejezetten 

megjelöli az átütemezett alapul szolgáló 

kitettségek arányát, az átütemezés idejét és 

részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek 

az átütemezés óta hogyan teljesítenek; 

 b) adott esetben a kezdeményezéskor 

szerepelt a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek nyilvános 

hitelnyilvántartásában; 

Or. en 

 

Módosítás  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, 

megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést ítélt meg a törlesztés elmaradása 

miatt; 

a) az értékpapírosítás 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, 

megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

jogerősen megfellebbezhetetlen 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést a törlesztés elmaradása miatt, 

vagy akinek/amelynek az esetében az 

alapul szolgáló kitettségek különleges célú 

gazdasági egységre való átruházását vagy 

engedményezését megelőző három évben 

a nem teljesítő kitettségek tekintetében 

adósság-átütemezésre került sor, kivéve 

ha: 

 i. az átütemezett alapul szolgáló 

kitettség nem keletkeztetett új 

hátralékokat a halasztó intézkedések 

engedélyezésének dátuma óta és azt 

követően legalább egy évig; és 

 ii. az értékpapírosítás 

kezdeményezője, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontja és e) 

pontjának i. alpontja szerint nyújtott 

információban kifejezetten megjelöli az 

átütemezett alapul szolgáló kitettségek 

arányát, az átütemezés idejét és részleteit, 

továbbá azt, hogy e kitettségek az 

átütemezés óta hogyan teljesítenek; 

Or. en 

 

Módosítás  341 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítás a) az értékpapírosítás 



 

AM\1101734HU.doc 23/126 PE587.508v01-00 

 HU 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, 

megegyezett hitelezőivel az adósság 

elengedéséről vagy átütemezéséről, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést ítélt meg a törlesztés elmaradása 

miatt; 

kezdeményezését megelőző három éven 

belül fizetésképtelenséget jelentett, vagy 

hitelezőinek bírói ítélet biztosította a 

jogerősen megfellebbezhetetlen 

végrehajtás lehetőségét vagy anyagi 

kártérítést a törlesztés elmaradása miatt, 

vagy akinek/amelynek az esetében az 

alapul szolgáló kitettségek különleges célú 

gazdasági egységre való átruházását vagy 

engedményezését megelőző három évben 

a nem teljesítő kitettségek tekintetében 

halasztó intézkedéseket engedélyeztek, 

kivéve ha: 

 i. az átütemezett alapul szolgáló 

kitettség nem keletkeztetett új 

hátralékokat a halasztó intézkedések 

engedélyezésének dátuma óta és azt 

követően legalább egy évig; és 

 ii. az értékpapírosítás 

kezdeményezője, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontja és e) 

pontjának i. alpontja szerint nyújtott 

információban kifejezetten megjelöli az 

átütemezett alapul szolgáló kitettségek 

arányát, az átütemezés idejét és részleteit, 

továbbá azt, hogy e kitettségek az 

átütemezés óta hogyan teljesítenek; 

Or. en 

 

Módosítás  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) szerepel a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek hivatalos 

nyilvántartásában; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) szerepel a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek hivatalos 

nyilvántartásában; 

b) adott esetben a kihelyezéskor 

szerepelt a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek nyilvános 

hitelnyilvántartásában; 

Or. en 

 

Módosítás  344 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) szerepel a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek hivatalos 

nyilvántartásában; 

b) adott esetben a kihelyezéskor 

szerepelt a kedvezőtlen hitelfelvevői 

múlttal rendelkező személyek nyilvános 

hitelnyilvántartásában; 

Or. en 

 

Módosítás  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) olyan hitelminősítéssel vagy 

hitelbírálati minősítéssel rendelkezik, 

amely az érintett joghatóság területén az 

ilyen típusú hitelek átlagos kötelezettjével 

történő összehasonlításból kiindulva 

lényeges kockázatot jelez arra 

vonatkozóan, hogy a szerződéses 

c) bizonyítékot mutat be az 

értékvesztésre vonatkozóan az 

alkalmazandó számviteli gyakorlatoknak 

megfelelően, vagy akinek a különleges 

célú gazdasági egységre átruházandó 

kitettségei késedelmesek, ami 

potenciálisan jelentős nemteljesítési 
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megállapodásban szereplő törlesztés 

elmarad. 
kockázatra utal. 

 Az első albekezdéstől eltérve az 

értékpapírosítást kezdeményező vagy az 

eredeti hitelező a lakossági kitettségek 

esetében alkalmazhatja az e bekezdés 

szerinti követelményeket az egyes 

szerződések szintjén a hitelek 

értékvesztésének megállapítására az 

575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) 

bekezdésének második albekezdése 

szerinti, lakossággal szembeni 

kitettségekre vonatkozó lehetőség 

alkalmazása esetén. 

 Az értékpapírosított portfólió 

hitelkockázata a kiválasztáskor nem 

lényegesen nagyobb a kezdeményező által 

birtokolt hasonló, nem értékpapírosított 

kitettségekhez viszonyítva. A követelmény 

teljesíthető az olyan kitettségek 

célportfólióból történő véletlenszerűen 

kiválasztásával, amelyek 

 i. nem az 575/2013/EU rendelet 178. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

nemteljesítő kitettségek vagy e cikk (7) 

bekezdése szerinti értékvesztett hitelek, 

 ii. teljesítik az e cikk (8) bekezdésében 

foglalt kritériumot, 

 iii. kezdeményezésére e cikk (6) 

bekezdésének első mondata alapján került 

sor. 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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Módosítás  346 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az adósok vagy a garanciavállalók 

a kitettségek átruházásakor már legalább 

egy alkalommal törlesztettek, kivéve a 

személyi folyószámlahitelekből, 

hitelkártya-követelésekből, 

vevőkövetelésekből és márkakereskedői 

hitelekből képzett rulírozó 

értékpapírosításokat vagy az egy 

összegben törlesztendő kitettségeket. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Összhangban a Zöldek módosításaival, amelyek a kockázatmegtartásra vonatkozó 

követelményt módosítják, hogy kiterjedjen az eszközök stabilitására is.  

 

Módosítás  347 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az adósok vagy a garanciavállalók 

a kitettségek átruházásakor már legalább 

egy alkalommal törlesztettek, kivéve a 

személyi folyószámlahitelekből, 

hitelkártya-követelésekből, 

vevőkövetelésekből és márkakereskedői 

hitelekből képzett rulírozó 

értékpapírosításokat vagy az egy összegben 

törlesztendő kitettségeket. 

(8) Az adósok vagy a garanciavállalók 

a kitettségek átruházásakor már legalább 

egy alkalommal törlesztettek, kivéve az 

egy összegben törlesztendő kitettségekből 
képzett vagy az egy évnél rövidebb 

lejáratú rulírozó értékpapírosításokat, nem 

kizárólagos jelleggel ideértve a rulírozó 

hitelek havi részletfizetését. 
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Or. en 

Indokolás 

Arra szolgál, hogy a kritérium időtálló legyen azáltal, hogy inkább elveken alapuló 

vizsgálattá váljon. 

 

Módosítás  348 

Dariusz Rosati 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az adósok vagy a garanciavállalók 

a kitettségek átruházásakor már legalább 

egy alkalommal törlesztettek, kivéve a 

személyi folyószámlahitelekből, 

hitelkártya-követelésekből, 

vevőkövetelésekből és márkakereskedői 

hitelekből képzett rulírozó 

értékpapírosításokat vagy az egy összegben 

törlesztendő kitettségeket. 

(8) Az adósok a kitettségek 

átruházásakor már legalább egy 

alkalommal törlesztettek, kivéve a 

személyi folyószámlahitelekből, 

hitelkártya-követelésekből, 

vevőkövetelésekből és márkakereskedői 

hitelekből képzett rulírozó 

értékpapírosításokat vagy az egy összegben 

törlesztendő kitettségeket. 

Or. en 

 

Módosítás  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosainak kifizetése elsősorban nem 

az alapul szolgáló kitettségeket biztosító 

eszközök értékesítésétől függ. Ez azonban 

nem lehet akadálya annak, hogy ezeket az 

eszközöket a későbbiekben újra 

befektessék vagy újrafinanszírozzák. 

(9) Az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosai törlesztésének szerkezetét úgy 

kell kialakítani, hogy az ne elsősorban az 

alapul szolgáló kitettségeket biztosító 

eszközök értékesítésétől függjön. Az olyan 

eszközökkel biztosított alapul szolgáló 

kitettségek, amelyek értékét az alapul 

szolgáló kitettségeket biztosító eszközök 

eladójának vagy harmadik fél 

visszavásárlási kötelezettsége garantálja 
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vagy teljes mértékben csökkenti, nem 

függnek az alapul szolgáló kitettségeket 

biztosító eszközök értékesítésétől. Ez 

azonban nem lehet akadálya annak, hogy 

ezeket az eszközöket a későbbiekben újra 

befektessék vagy újrafinanszírozzák. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  350 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az ESMA szorosan együttműködve 

az EBH-val és az EIOPA-val 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki, amelyekben részletesebben 

meghatározza az annak megállapítására 

vonatkozó kritériumokat, hogy a 

kitettségek halmaza homogén e cikk (4) 

bekezdésének és a 12. cikk (2) 

bekezdésének alkalmazásában. 

 Az ESMA az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított tizenkét 

hónapon belül] benyújtja a Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a 

bekezdésben említett szabályozástechnikai 
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standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 

10–14. cikkében meghatározott eljárással 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A szintetikus értékpapírosítás nem 

tekinthető STS-értékpapírosításnak. 

Or. en 

 

Módosítás  352 

Morten Messerschmidt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező betartja 

az e rendelet 4. cikke szerinti 

kockázatmegtartási követelményt. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező jelentős 

mértékű nettó gazdasági érdekeltséget tart 

meg a következőknek megfelelően: 

 a) 4. cikk, az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően kibocsátott értékpapírosítás vagy 

olyan értékpapírosítás esetében, amelyre a 

28. cikk (4a) bekezdés alapján e rendelet 

alkalmazandó; vagy 

 (b) a 28. cikk (4b) bekezdése szerint 

alkalmazandó követelmények az e 

rendelet hatálybalépésének napját 

megelőzően kibocsátott értékpapírosítás. 

Or. en 
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Indokolás 

Az értékvesztett eszközökkel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó megfelelő rendelkezés, és 

különösen a 2011 előtti ügyletekre vonatkozó, meglévő átmeneti rendelkezés megőrzése – 

ahogy a ii. pont említi, hogy csak „a 28. cikk (4b) bekezdése szerint alkalmazandó 

követelmények” lennének relevánsak. 

 

Módosítás  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékpapírosításból eredő 

kamatláb- és devizakockázatot mérsékelni 

kell, és az ennek érdekében hozott 

intézkedésekről tájékoztatást kell adni. Az 

alapul szolgáló kitettségek nem lehetnek 

származtatott szerződések, kivéve a deviza- 

és kamatlábkockázat-fedezeti ügyleteket. 

Ezeket a származtatott szerződéseket a 

szokásos nemzetközi pénzügyi 

standardoknak megfelelően kell megkötni 

és dokumentálni. 

(2) Az értékpapírosításból eredő 

kamatláb- és devizakockázatot mérsékelni 

kell, és az ennek érdekében hozott 

intézkedésekről tájékoztatást kell adni. Az 

alapul szolgáló kitettségek nem lehetnek 

származtatott szerződések. 

Or. it 

 

Módosítás  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosított eszközökhöz és 

kötelezettségekhez kapcsolódó, 

referenciaráta alapján történő 

kamatfizetéseket általánosan használt piaci 

kamatlábak alapján határozzák meg; azok 

nem alapulhatnak bonyolult képleteken 

vagy származtatott szerződéseken. 

(3) Az értékpapírosított eszközökhöz és 

kötelezettségekhez kapcsolódó, 

referenciaráta alapján történő 

kamatfizetéseket általánosan használt piaci 

kamatlábak alapján határozzák meg; azok 

nem alapulhatnak képleteken vagy 

származtatott szerződéseken. 
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Or. it 

 

Módosítás  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azokat az eljárásokat és 

kötelezettségeket, amelyek biztosítják, 

hogy az állománykezelő nemteljesítése 

vagy fizetésképtelensége ne eredményezze 

az állománykezelés megszűnését; 

b) azokat az eljárásokat és 

kötelezettségeket, amelyek biztosítják, 

hogy az állománykezelő nemteljesítése 

vagy fizetésképtelensége ne eredményezze 

az állománykezelés megszűnését, például 

az állománykezelési szerződésben foglalt 

lecserélési rendelkezést, amely 

nemteljesítés vagy fizetésképtelenség 

esetén lehetővé teszi az állománykezelő 

lecserélését; 

Or. en 

Indokolás 

A 9. cikk (6) bekezdésének célja, hogy elkerülje az olyan helyzetet, amikor a hitelköveteléseket 

nem lehet behajtani az „állománykezelő nemteljesítése vagy fizetésképtelensége” miatt. A 

hitelkövetelések beszedésének nem teljesülése nyilvánvalóan hátrányosan érintené a 

befektetőt. Ezért általános piaci gyakorlatnak számít, hogy megállapodnak egy „lecserélési 

záradékban”, amely garantálja, hogy egy másik állománykezelő vegye át a nem teljesítő vagy 

fizetésképtelen állománykezelő helyét. A befektetők védelmet élveznek, mert biztosított, hogy a 

havi részletfizetések továbbra is beszedésre kerülnek. 

 

Módosítás  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés – c pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a származtatott ügyleti partnerek, a 

likviditásnyújtók és a számlavezető 

bankok nemteljesítése, fizetésképtelensége 

vagy adott esetben egyéb meghatározott 

törölve 
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esemény bekövetkezése esetén az e felek 

lecserélését biztosító rendelkezéseket. 

Or. it 

 

Módosítás  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ügyleti dokumentáció 

egyértelmű és konzisztens 

megfogalmazásban tartalmazza a 

késedelmes teljesítésekre vagy 

nemteljesítésekre, az adósságátütemezésre, 

az adósságelengedésre, a követelések 

átstrukturálására, a törlesztések 

szüneteltetésére, a veszteségekre, a 

leírásokra, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülésére és az eszközök 

teljesítményét más módon javító 

eseményekre vonatkozó 

fogalommeghatározásokat, korrekciós és 

egyéb intézkedéseket. A dokumentáció 

egyértelműen meghatározza a kifizetési 

sorrendet, a kiváltó eseményeket 

(triggerek), a kiváltó események 

bekövetkezését követően a kifizetési 

sorrendben előálló változásokat, valamint 

az ilyen eseményekről szóló tájékoztatásra 

vonatkozó kötelezettséget. A kifizetési 

sorrendet érintő változásokról azok 

bekövetkeztekor kell tájékoztatást 

nyújtani. 

(7) Az ügyleti dokumentáció 

egyértelmű és konzisztens 

megfogalmazásban tartalmazza a 

késedelmes teljesítésekre vagy 

nemteljesítésekre, az adósságátütemezésre, 

az adósságelengedésre, a követelések 

átstrukturálására, a törlesztések 

szüneteltetésére, a veszteségekre, a 

leírásokra, a nemteljesítő kitettségek 

megtérülésére és az eszközök 

teljesítményét más módon javító 

eseményekre vonatkozó 

fogalommeghatározásokat, korrekciós és 

egyéb intézkedéseket. Az említett 

feltételeket és folyamatokat érintő 

változások akkor hajthatók végre, ha azok 

nem fogják nagymértékben hátrányosan 

befolyásolni az értékpapírosítási pozíciók 

visszafizetését. 

Or. en 

 

Módosítás  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a befektetők számára a befektetést 

megelőzően hozzáférést biztosít az 

értékpapírosított kitettségekhez lényegesen 

hasonló kitettségek statikus és dinamikus 

múltbeli nemteljesítési és 

veszteségadataihoz, például a késedelmes 

teljesítésekre és a nemteljesítésekre 

vonatkozó adatokhoz. Az adatsoroknak 

lakossági kitettségek esetében legalább öt 

évre, egyéb kitettségek esetében legalább 

hét évre kell kiterjedniük. A befektetőket a 

hasonlóság feltételezésének alapjáról is 

tájékoztatni kell. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor és a különleges célú 

gazdasági egység a befektetők számára a 

befektetést megelőzően hozzáférést biztosít 

az értékpapírosított kitettségekhez 

lényegesen hasonló kitettségek statikus és 

dinamikus múltbeli nemteljesítési és 

veszteségadataihoz, például a késedelmes 

teljesítésekre és a nemteljesítésekre 

vonatkozó adatokhoz. Az adatsoroknak 

lakossági kitettségek esetében legalább öt 

évre, egyéb kitettségek esetében legalább 

hét évre kell kiterjedniük. A befektetőket a 

hasonlóság feltételezésének alapjáról is 

tájékoztatni kell. 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy 

átvezessék az eszközök által generált pénzáramlást tőketulajdonosok és a hitelezők számára. 

Ez nem befolyásolja magának az értékpapírosításnak a struktúráját vagy lebonyolítását, és 

nincs befolyással az alapul szolgáló eszközök teljesítményének szabad megismerésére sem. 

 

Módosítás  359 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékpapírosításból származó 

értékpapírok kibocsátását megelőzően 

megfelelő és független fél által elvégzett 

külső ellenőrzésnek kell alávetni egy, az 

alapul szolgáló kitettségekből vett mintát, 

mely ellenőrzés során egyebek mellett 

igazolni kell, hogy az alapul szolgáló 

kitettségek tekintetében közölt adatok 

95 %-os konfidenciaszinten pontosak. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  360 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor mind az értékpapírosítás 

árazása előtt, mind folyamatos jelleggel 

biztosítja, hogy a befektetők hozzáférjenek 

a pénzáramlási modellhez. 

(3) Az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor mind az értékpapírosítás 

árazása előtt, mind folyamatos jelleggel 

biztosítja, hogy a befektetők hozzáférjenek 

az egyértelműen dokumentált 
pénzáramlási modellhez, amely pontosan 

bemutatja az alapul szolgáló kitettségek 

teljesítménye, valamint az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor, a befektetők további harmadik 

felek és a különleges célú gazdasági 

egység között áramló kifizetések 

vonatkozásában fennálló szerződéses 

viszonyt. 

Or. en 

 

Módosítás  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor mind az értékpapírosítás 

árazása előtt, mind folyamatos jelleggel 

biztosítja, hogy a befektetők hozzáférjenek 

a pénzáramlási modellhez. 

(3) Az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor mind az értékpapírosítás 

árazása előtt, mind folyamatos jelleggel 

hozzáférhetővé teszi a befektetők számára 

a pénzáramlási modellt. 

Or. en 
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Módosítás  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való megfelelésért, 

és az árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett információkat. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az árazást megelőzően legalább 

tervezeti vagy kezdeti formában 

rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában említett 

információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal köteles a befektetők 

rendelkezésére bocsátani a végleges 

dokumentációt. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Minden ilyen közzététel a 2003/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésnek megsértéséhez 

vezethet, mert ez esetleg jóváhagyott kibocsátási tájékoztató közzététele nélküli nyilvános 

értékpapír-kibocsátásnak tekinthető. 

 

Módosítás  363 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való megfelelésért, 

és az árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy 

kezdeti formában rendelkezésre bocsátja az 

5. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában 

említett információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal köteles a befektetők 

rendelkezésére bocsátani a végleges 

dokumentációt. 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység teljesíti az e rendelet 5. cikkében 

foglaltakat, és az árazást megelőzően a 

(4a) bekezdésnek megfelelően 

rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység az 

árazást megelőzően a (4a) bekezdésnek 

megfelelően legalább tervezeti vagy 

kezdeti formában rendelkezésre bocsátja az 

5. cikk (1a) bekezdésének b)–e) pontjában 

és az 5. cikk (1b) bekezdésének b)–e) 

pontjában említett információkat. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (8a) bekezdésnek megfelelően az 

ügylet lezárása után legkésőbb 15 nappal 

köteles a befektetők rendelkezésére 

bocsátani a végleges dokumentációt. 

Or. en 

 

Módosítás  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való megfelelésért, 

és az árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy 

(4) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor együttesen felel az e rendelet 

5. cikkében foglaltaknak való 

megfelelésért, és annak biztosításáért, 

hogy az árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsássák az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor felel annak 

biztosításáért, hogy az árazást megelőzően 

legalább tervezeti vagy kezdeti formában 
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kezdeti formában rendelkezésre bocsátja 

az 5. cikk (1) bekezdésének b)–e) 

pontjában említett információkat, 

amennyiben ez a 2003/71/EK irányelv 3. 

cikkének értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal köteles a befektetők 

rendelkezésére bocsátani a végleges 

dokumentációt. 

rendelkezésre bocsássák az 5. cikk (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában említett 

információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor felel annak biztosításáért, hogy 

az ügylet lezárása után legkésőbb 15 

nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsássák a végleges dokumentációt. 

Or. en 

Indokolás 

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei általában arra korlátozódnak, hogy 

átvezessék az eszközök által generált pénzáramlást tőketulajdonosok és a hitelezők számára. 

Ez nem befolyásolja magának az értékpapírosításnak a struktúráját vagy lebonyolítását, és 

nincs befolyással az alapul szolgáló eszközök teljesítményének szabad megismerésére sem. 

 

Módosítás  365 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A nyilvános értékpapírosítások 

esetében a (4) bekezdésben említett 

információkat közzé kell tenni. A magán 

értékpapírosítások esetében a (4) 

bekezdésben említett információkat a 

befektetők és kérésre az illetékes nemzeti 

hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. 

Or. en 

 

Módosítás  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Az ESMA az értékpapírosítást 

kezdeményezők, az eredeti hitelezők a 

szponzorok, a különleges célú gazdasági 

egységek és az STS kritériurmoknak való 

megfelelés ellenőrzéséért felelős harmadik 

felek számára iránymutatásokat dolgoz ki 

a 8., 9. és 10. cikkben megállapított 

követelmények harmonizált értelmezésére 

és alkalmazására vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  367 

Morten Messerschmidt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 2 szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ABCP-értékpapírosításra vonatkozó 

követelmények 

Az ABCP- és a magán értékpapírosításra 

vonatkozó követelmények 

Or. en 

 

Módosítás  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk törölve 

Egyszerű, átlátható és egységesített 

ABCP-értékpapírosítás 

 

Az ABCP-értékpapírosítás akkor 

tekintendő STS-értékpapírosításnak, ha az 
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ABCP-program megfelel az e rendelet 13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek, és az ABCP-

programhoz tartozó minden ügylet 

megfelel az e rendelet 12. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Or. it 

Indokolás 

Az ilyen jellegű műveletek nem tartoznak az egyszerű, átlátható és egységesített 

értékpapírosítás keretének hatálya alá.  

 

Módosítás  369 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egyszerű, átlátható és egységesített ABCP-

értékpapírosítás 

Egyszerű, átlátható és egységesített ABCP-

programok, ABCP-ügyletek és magán 

értékpapírosítások 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem engedélyezi, hogy egy ABCP-ügyletet STS-ként kezeljenek, hacsak 

az nem része egy olyan ABCP-programnak, amely teljesíti az összes kritériumot, ez viszont 

így azt feltételezi, hogy nemcsak az adott ügylet, hanem az összes többi, az ABCP-programhoz 

tartozó ügylet is teljesíti az ABCP ügyletekre vonatkozó valamennyi kritériumot. 

 

Módosítás  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ABCP-értékpapírosítás akkor 

tekintendő STS-értékpapírosításnak, ha az 

ABCP-program megfelel az e rendelet 13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek, és az ABCP-

programhoz tartozó minden ügylet 

megfelel az e rendelet 12. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Valamely ABCP-ügylet akkor minősül 

STS értékpapírosításnak, ha megfelel a 12. 

cikkben meghatározott ügyleti szintű 

követelményeknek. 

 Valamely ABCP-program akkor minősül 

STS értékpapírosításnak, ha megfelel a 13. 

cikkben meghatározott követelményeknek. 

Or. en 

Indokolás 

E követelmény szerint az ABCP-értékpapírosítás (azaz minden értékpapírosítási pozíció az 

ügylet és a program szintjén) csak akkor minősült volna STS-értékpapírosításnak, ha az 

ABCP-program megfelelt volna a 13. cikkben meghatározott követelményeknek, és az ABCP-

programhoz tartozó minden ügylet megfelelt volna a 12. cikkben meghatározott 

követelményeknek. Ez azt jelenthette volna, hogy ügyleti szinten az értékpapírosítási pozíciót 

(pl. likviditási keretet) akkor nem lehetne STS-értékpapírosításnak tekinteni, ha az ABCP-

program teljes egészében nem felelne meg az STS-kritériumoknak. Más szóval egy ABCP-

programhoz tartozó nem STS-értékpapírosítás „megfertőzte” volna az összes többi ügyletet, 

még akkor is, ha programszinten teljesítették volna az STS-kritériumokat. 

 

Módosítás  371 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ABCP-értékpapírosítás akkor 

tekintendő STS-értékpapírosításnak, ha az 

ABCP-program megfelel az e rendelet 13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek, és az ABCP-

programhoz tartozó minden ügylet 

megfelel az e rendelet 12. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Az ABCP-ügyletek és más magán 

értékpapírosítások akkor tekintendők STS-

értékpapírosításnak, ha az ABCP-program 

megfelel az e rendelet 13. cikkében 

meghatározott követelményeknek, és az 

ABCP-programhoz tartozó minden ügylet 

megfelel az e rendelet 12. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 
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Or. en 

 

Módosítás  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. cikk 

Ügyleti szintű követelmények 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletnek meg kell felelnie az e fejezet 1. 

szakaszában meghatározott 

követelményeknek, kivéve a 7. cikkben, a 

8. cikk (4) és (6) bekezdésében, a 9. cikk 

(3), (4), (5), (6) és (8) bekezdésében és a 

10. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

követelményeket. E szakasz 

alkalmazásában az eladó a 8. cikk (7) 

bekezdése szerinti „értékpapírosítást 

kezdeményező” és „eredeti hitelező”. 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb két év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a három évet. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló 

kitettségeknek szerződés alapján kötelező, 

végrehajtható kötelezettségeknek kell 

lenniük, amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy bármely 

más, ilyen kifizetéseket indokoló 

eszközökből származó jövedelemre 

törölve 
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vonatkozó joghoz kapcsolódó 

kifizetésekkel járnak. Az alapul szolgáló 

kitettségek nem lehetnek a 2014/65/EU 

irányelvben meghatározott átruházható 

értékpapírok. 

(3) Az értékpapírosítási ügyletben 

szereplő eszközökhöz és kötelezettségekhez 

kapcsolódó, referenciaráta alapján 

történő kamatfizetéseket általánosan 

használt piaci kamatlábak alapján 

határozzák meg; azok nem alapulhatnak 

bonyolult képleteken vagy származtatott 

szerződéseken. 

(4) Az eladó nemteljesítése vagy 

azonnali lejáratról szóló értesítés 

kézbesítése esetén a különleges célú 

gazdasági egységnél nem ragadhat benn 

lényeges összegű pénzeszköz, és az alapul 

szolgáló kitettségekből származó 

tőkebevételeket az értékpapírosítási 

pozíciók egymást követő, az 

értékpapírosítási pozíciók elsőbbségi 

rangsora szerinti kifizetésével átadják az 

értékpapírosítási pozíciót birtokló 

befektetőknek. Nem írható elő az alapul 

szolgáló kitettségek piaci értéken történő 

automatikus likvidálása. 

(5) Az alapul szolgáló kitettségeket az 

eladó szokásos üzletmenete keretében, 

olyan kockázatvállalási feltételeknek 

megfelelően kezdeményezi, amelyek nem 

kevésbé szigorúak annál, mint amelyeket 

az eladó a nem értékpapírosítandó 

hasonló kitettségek kezdeményezésekor 

alkalmaz. A kockázatvállalási feltételek 

lényeges változásairól a potenciális 

befektetők kimerítő tájékoztatást kapnak. 

Azon értékpapírosítások esetében, ahol az 

alapul szolgáló kitettségek lakóingatlan-

hitelek, a hitelek halmaza nem 

tartalmazhat olyan hitelt, amelyet azon 

előfeltételezés mellett értékesítettek és 

nyújtottak, hogy a hitelkérelmező – vagy 

adott esetben a közvetítő – tájékoztatást 

kapott arról, hogy a közölt információkat 

a hitelnyújtó nem feltétlenül ellenőrzi. Az 

eladó tapasztalattal rendelkezik az 

értékpapírosított kitettségekhez hasonló 
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jellegű kitettségek kezdeményezése terén. 

(6) Az ügyleti dokumentáció kiterjed a 

rulírozási időszak megszüntetését kiváltó 

eseményekre, amelyek magukban 

foglalják legalább a következőket: 

a) az alapul szolgáló kitettségek 

hitelminőségének egy előre meghatározott 

küszöböt elérő vagy annál súlyosabb 

romlása; 

b) az eladó vagy az állománykezelő 

tekintetében bekövetkezett, 

fizetésképtelenséghez kapcsolódó 

esemény; 

c) nem sikerül elegendő új, az előre 

meghatározott hitelminőséget elérő alapul 

szolgáló kitettséget létrehozni. 

(7) Az ügyleti dokumentációban 

egyértelműen meg kell határozni: 

a) a szponzor, az alapul szolgáló 

kitettségek kezelésében tapasztalatokkal 

rendelkező állománykezelő és annak 

irányító testülete, valamint adott esetben a 

vagyonkezelő és egyéb kiegészítő 

szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi 

körét; 

b) azokat az eljárásokat és 

kötelezettségeket, amelyek biztosítják, 

hogy az állománykezelő nemteljesítése 

vagy fizetésképtelensége ne eredményezze 

az állománykezelés megszűnését; 

c) a származtatott ügyleti partnerek 

és a számlavezető bankok nemteljesítése, 

fizetésképtelensége vagy adott esetben 

egyéb meghatározott esemény 

bekövetkezése esetén az e felek 

lecserélését biztosító rendelkezéseket. 

d) A szponzor saját előzetes 

vizsgálatot végez, amelynek során 

ellenőrzi, hogy az eladó kockázatvállalási 

feltételei, fizetőképessége és beszedési 

folyamatai megfelelnek az 575/2013/EU 

rendelet 259. cikke (3) bekezdésének i)–m) 

pontjában meghatározott feltételeknek 

vagy harmadik országok ezekkel 
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egyenértékű követelményeinek.  

A szabályzatokat, eljárásokat és 

kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket 

pedig ténylegesen működtetni kell. 

Or. it 

 

Módosítás  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletnek meg kell felelnie az e fejezet 1. 

szakaszában meghatározott 

követelményeknek, kivéve a 7. cikkben, a 

8. cikk (4) és (6) bekezdésében, a 9. cikk 

(3), (4), (5), (6) és (8) bekezdésében és a 

10. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

követelményeket. E szakasz 

alkalmazásában az eladó a 8. cikk (7) 

bekezdése szerinti „értékpapírosítást 

kezdeményező” és „eredeti hitelező”. 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügylet akkor tekinthető STS-

értékpapírosításnak, ha megfelel az e 

cikkben meghatározott követelményeknek. 

E szakasz alkalmazásában az eladó a 8. 

cikk (7) bekezdése szerinti 

„értékpapírosítást kezdeményező” és 

„eredeti hitelező”. 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében az ABCP ügyleteknél ne szerepeljen semmilyen hivatkozás az 

eszközfedezetű értékpapírokra (ABS) vonatkozó STS-követelményekre. Az e tranzakciókra 

vonatkozó STS-követelményeket a 12. cikknek kell tartalmaznia, teljes terjedelemben. Ilyen 

módon az ABCP egyedi jellemzőit is figyelembe lehet venni. Ebből a szempontból a 10. cikk 

(2) bekezdése nem vonatkozhat az ABCP-re. E követelmény szerint ez értékpapírosításból 

származó értékpapírok kibocsátását megelőzően megfelelő és független fél által elvégzett 

külső ellenőrzésnek kell alávetni egy, az alapul szolgáló kitettségekből vett mintát, mely 

ellenőrzés során egyebek mellett igazolni kell, hogy az alapul szolgáló kitettségek tekintetében 

közölt adatok 95 %-os konfidenciaszinten pontosak. Rövid távon a forgóeszközök, például a 

vevőkövetelések esetében a 95 %-os konfidencia intervallum igazolása egyrészt nem 

lehetséges, másrészt nem is alkalmazható. E követelmény rendkívüli terheket jelentene. A 

külső könyvvizsgálóknak több száz követelést kellene ellenőrizniük, ami nagyon költséges 

lenne. E költségeket az értékpapírosítás egyik szereplőjének kellene viselnie. Ha a vállalati 

eladóra terhelnék a költségeket, akkor ez csökkentené a hajlandóságát, hogy értékesítse a 
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követeléseket az értékpapírosításban, a szponzorra történő terhelés a program 

lebonyolításában való részvételi hajlandóságát csökkentené, a befektetőre történő terhelés 

csökkentené a hozamát, és ezáltal a hajlandóságát, hogy ABCP-be befektessen. Továbbá, a 

maradéktalanul finanszírozott likviditással rendelkező ABCP-programok esetében a 

kereskedelmi értékpapírba befektetőt védi a likviditási hitelkeret, így az ilyen igazolás 

szükségtelen. 

 

Módosítás  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosai számára teljesített 

visszafizetések nem függhetnek 

mindenekelőtt az alapul szolgáló 

kitettségek biztosítékául szolgáló eszközök 

értékesítésétől. Ez nem alkalmazható azon 

eszközökre, amelyek értékét az eladó vagy 

másik harmadik fél tényleges 

kötelezettségvállalása garantálja vagy 

teljes mértékben mérsékli az eszköz 

visszavásárlása vagy újrafinanszírozása 

útján, biztosítva ezáltal az alapul szolgáló 

kitettség rögzített összegét. Ez azonban 

nem lehet akadálya annak, hogy ezeket az 

eszközöket a későbbiekben újra 

befektessék vagy újrafinanszírozzák. 

Or. en 

Indokolás 

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

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Módosítás  375 

Morten Messerschmidt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb két év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a három évet. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

(2) Az ABCP- és magán 

értékpapírosítások olyan alapul szolgáló 

kitettségek halmazára támaszkodnak, 

amelyek eszköztípus tekintetében 

homogének, hátralévő súlyozott átlagos 

futamidejük legfeljebb öt év, és egyikük 

hátralévő futamideje sem haladja meg a hét 

évet. Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP-programok sok, mindenféle méretű vállalkozásnak biztosítanak működő tőkét 

Európában. Ez különösen a kkv-k, a tőzsdén nem jegyzett és nem hitelképes vállalkozások 

számára jelent értékes finanszírozási forrást. A Bizottság jelenlegi szövege szerint számos 
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ABCP-program nem lenne erre alkalmas az STS-kritériumok alapján, mivel a javaslat 

korlátozást tartalmaz az eszközök futamidejére vonatkozóan. Ez a hosszabb futamidejű 

eszközök – például hitelek, gép- és berendezéslízingek vagy hosszabb lejáratú kkv-hitelek – 

kizárásához fog vezetni. Ez a módosítás elismeri az ABCP strukturális sajátosságait, például 

a gépjárműhitelekből vagy lízingből álló halmazokat, amelyek hosszabb futamidejű (maximum 

5–7 év) alapul szolgáló eszközökkel rendelkeznek. 

 

Módosítás  376 

Burkhard Balz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb két év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a három évet. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb öt év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a hét évet. Az 

alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

Or. en 
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Módosítás  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb két év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a három évet. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló 

kitettségeknek szerződés alapján kötelező 

és végrehajtható kötelezettségeket kell 

magukba foglalniuk, amelyekért az 

adósok korlátlan felelősséggel tartoznak, 

és amelyek bérlethez, tőkéhez, kamathoz 

kapcsolódó meghatározott kifizetésekkel 

vagy eszközökből származó jövedelemhez 

való bármely más, ilyen kifizetéseket 

indokoló joghoz kapcsolódó kifizetésekkel 

járnak. Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek – a 8. 

cikk (4) bekezdésében meghatározottak 

szerint – eszköztípus tekintetében 

homogének, hátralévő várható súlyozott 

átlagos futamidejük legfeljebb négy év. 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ABCP-programhoz tartozó (2) Az ABCP-programhoz tartozó 
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ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb két év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a három évet. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

ügyletek olyan alapul szolgáló kitettségek 

halmazára támaszkodnak, amelyek 

eszköztípus tekintetében homogének, 

hátralévő súlyozott átlagos futamidejük 

legfeljebb három év, és egyikük hátralévő 

futamideje sem haladja meg a hat évet. Az 

alapul szolgáló kitettségek nem 

tartalmazhatnak lakóingatlannal vagy 

kereskedelmi ingatlannal fedezett 

jelzáloghiteleket és az 575/2013/EU 

rendelet 129. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában említett, teljes mértékben 

garantált, lakóingatlannal fedezett 

hiteleket. Az alapul szolgáló kitettségeknek 

szerződés alapján kötelező és végrehajtható 

kötelezettségeket kell magukba foglalniuk, 

amelyekért az adósok korlátlan 

felelősséggel tartoznak, és amelyek 

bérlethez, tőkéhez, kamathoz kapcsolódó 

meghatározott kifizetésekkel vagy 

eszközökből származó jövedelemhez való 

bármely más, ilyen kifizetéseket indokoló 

joghoz kapcsolódó kifizetésekkel járnak. 

Az alapul szolgáló kitettségek nem 

lehetnek a 2014/65/EU irányelvben 

meghatározott átruházható értékpapírok. 

Or. en 

 

Módosítás  379 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az értékpapírosítási ügyletben 

szereplő eszközökhöz és kötelezettségekhez 

kapcsolódó, referenciaráta alapján 

történő kamatfizetéseket általánosan 

használt piaci kamatlábak alapján 

határozzák meg; azok nem alapulhatnak 

bonyolult képleteken vagy származtatott 

szerződéseken. 

(3) A 9. cikk (3) bekezdésének 

alkalmazásában egy ABCP ügylet során a 

kamatláb vagy az értékpapírosítási ügylet 

ABCP-program felé fennálló 

kötelezettségéből származó egyéb hozam 

az ABCP-program pénzeszköz-költségein 

alapulhat, ideértve többek között a 

kereskedelmi értékpapír kibocsátási 
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költségét is. 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP céltársaság-programok gyakran strukturálnak alapul szolgáló ügyleteket úgy, hogy 

a kamat- vagy a hozamfizetés a céltársaság pénzeszközköltségén alapuljon, ideértve többek 

között a kereskedelmi értékpapír kibocsátási költségét, a likviditási kötelezettségvállalás vagy 

a likviditási források költségeit és más költségeket, amelyek az adott ügylethez vagy 

általánosságban a céltársaság eszközeihez köthetők. Ez azt szolgálja, hogy elkerüljék vagy 

korlátozzák a program eszközeiből származó hozamok, valamint a kötelezettségek és 

működési költségek közötti aránytalanságokat. 

 

Módosítás  380 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az alapul szolgáló kitettségeket az 

eladó szokásos üzletmenete keretében, 

olyan kockázatvállalási feltételeknek 

megfelelően kezdeményezi, amelyek nem 

kevésbé szigorúak annál, mint amelyeket 

az eladó a nem értékpapírosítandó hasonló 

kitettségek kezdeményezésekor alkalmaz. 

A kockázatvállalási feltételek lényeges 

változásairól a potenciális befektetők 

kimerítő tájékoztatást kapnak. Azon 

értékpapírosítások esetében, ahol az alapul 

szolgáló kitettségek lakóingatlan-hitelek, a 

hitelek halmaza nem tartalmazhat olyan 

hitelt, amelyet azzal hirdettek és nyújtottak, 

hogy a hitelkérelmező – vagy adott esetben 

a közvetítő – tájékoztatást kapott arról, 

hogy a közölt információkat a hitelnyújtó 

nem feltétlenül ellenőrzi. Az eladó 

tapasztalattal rendelkezik az 

értékpapírosított kitettségekhez hasonló 

jellegű kitettségek kezdeményezése terén. 

(5) Az alapul szolgáló kitettségeket az 

eladó szokásos üzletmenete keretében, 

olyan hitelezési normák alkalmazásával 

kell kihelyezni, amelyek legalább olyan 

szigorúak, mint amelyeket az eladó a 

hasonló, de nem értékpapírosítandó 

kitettségek kihelyezésekor alkalmaz. A 

kockázatvállalási feltételek lényeges 

változásairól szükségtelen késedelem 

nélkül tájékoztatni kell a szponzort és az 

ABCP-ügyletben közvetlenül érintett többi 

felet is. Azon értékpapírosítások esetében, 

ahol az alapul szolgáló kitettségek 

lakóingatlan-hitelek, a hitelek halmaza nem 

tartalmazhat olyan hitelt, amelyet azzal 

hirdettek és nyújtottak, hogy a 

hitelkérelmező – vagy adott esetben a 

közvetítő – tájékoztatást kapott arról, hogy 

a közölt információkat a hitelnyújtó nem 

feltétlenül ellenőrzi. Az eladó tapasztalattal 

rendelkezik az értékpapírosított 

kitettségekhez hasonló jellegű kitettségek 

kezdeményezése terén. 
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Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi javaslat az érzékeny adatok vonatkozásában lényeges és részletes nyilvános 

adatközlést ír elő, ami aránytalan és irreleváns lehet a befektető számára az általa elvégzendő 

előzetes vizsgálat szempontjából. 

 

Módosítás  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) nem sikerül elegendő új, az előre 

meghatározott hitelminőséget elérő alapul 

szolgáló kitettséget létrehozni. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP vevőkövetelés-ügyleteknél elég gyakori, hogy az alapul szolgáló kitettségek 

ingadoznak, és a maximális vásárlási limitet nem érik el. Ez az ügylettípus vagy az 

eszközosztály jellegéből fakad, és nem érinti az STS-kritéruimokat. Ezért ezt a követelményt 

törölni kell. 

 

Módosítás  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 7 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szponzornak saját előzetes vizsgálatot 

kell végeznie, amelynek során ellenőriznie 

kell, hogy az eladó hitelezési normái, 

adósságszolgálati képessége és beszedési 

eljárásai megfelelnek-e az 575/2013/EU 

rendelet 259. cikke (3) bekezdésének i)–m) 

pontjában meghatározott feltételeknek 

A szponzornak saját előzetes vizsgálatot 

kell végeznie, amelynek során ellenőriznie 

kell, hogy az eladó teljesíti a megfelelő 

hitelezési normákat. 
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vagy harmadik országok ezekkel 

egyenértékű követelményeinek. 

Or. en 

Indokolás 

Nem kell hivatkozni a 259. cikk (3) bekezdésének i)–m) pontjára, mert a meghatározott 

követelmények az ABCP-programmal kapcsolatosak és nem állnak összefüggésben egyetlen 

ügylet adósságszolgálati képességével és beszedési eljárásaival. 

 

Módosítás  383 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 (1)  Az ABCP-program szponzora a 

2013/36/EU irányelv értelmében felügyelt 

hitelintézet vagy szabályozott alap- vagy 

vagyonkezelő lehet. 

 (2)  Az ABCP-program szponzorának 

likviditási hitelkeretet kell biztosítania és 

az ABCP-program szintjén támogatnia 

kell minden értékpapírosítási pozíciót, és 

ehhez fedeznie kell az értékpapírosított 

kitettségek minden likviditási és 

hitelkockázatát, továbbá valamennyi 

lényeges felhígulási kockázatát, illetve 

fedeznie kell minden egyéb tranzakciós 

költséget és programszintű költséget. A 

szponzornak közölnie kell a befektetőkkel 

az ügyleti szinten nyújtott támogatások, 

köztük a rendelkezésre bocsátott 

likviditási hitelkeretek leírását. 

 (3) Mielőtt valamely ABCP-ügylettel 

kapcsolatban kitettséget vállal, az ABCP-

program szponzorának meg kell 

bizonyosodnia arról, hogy az eladó 

minden esetben megbízható és pontosan 

meghatározott kritériumok, valamint a 

hitelek jóváhagyására, módosítására, 
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megújítására és finanszírozására 

vonatkozó egyértelműen meghatározott 

eljárások alapján nyújt hitelt, továbbá 

rendelkezik az e kritériumok és eljárások 

alkalmazásához szükséges hatékony 

rendszerekkel. A szponzornak saját 

előzetes vizsgálatot kell végeznie, 

amelynek során ellenőriznie kell, hogy az 

eladó hitelezési normái, adósságszolgálati 

képessége és beszedési eljárásai 

megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 

259. cikke (3) bekezdésének i)–m) 

pontjában meghatározott feltételeknek 

vagy harmadik országok ezekkel 

egyenértékű követelményeinek. A 

szabályzatokat, eljárásokat és 

kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket 

pedig eredményesen működtetni kell. 

 (4)  Az eladónak az ügylet szintjén, 

vagy a szponzornak az ABCP-program 

szintjén teljesítenie kell a 4. cikk szerinti 

kockázatmegtartási követelményeket. 

 (5)  Az 5. cikk az ABCP-programokra 

is alkalmazandó. Az ABCP-program 

szponzora felelősséggel tartozik az 5. 

cikknek való megfelelésért, és ennek 

érdekében: 

 a)  a befektetők rendelkezésére kell 

bocsátania az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában előírt valamennyi összevont 

információt, amelyeket negyedévente 

aktualizálni kell; 

 b)  rendelkezésre kell bocsátania az e 

rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b)–e) 

pontjában előírt információkat. 

 (6)  Amennyiben a szponzor nem újítja 

meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos 

finanszírozási kötelezettségvállalást a 

hitelkeret lejáratát megelőzően, a 

likviditási hitelkeret lehívásra kerül és a 

lejáró értékpapírokat vissza kell fizetni. 

Or. en 
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Módosítás  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 Az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a 

szponzornak és a különleges célú 

gazdasági egységnek hozzáférést kell 

biztosítania az értékpapírosítási pozíciók 

tulajdonosai számára az értékpapírosítás 

körébe bevont kitettségekhez alapvetően 

hasonló kitettségek statikus és dinamikus 

múltbeli nemteljesítési és 

veszteségadataihoz, például a késedelmes 

teljesítésekre és a nemteljesítésekre 

vonatkozó adatokhoz. Amennyiben a 

szponzor nem rendelkezik hozzáféréssel 

ezekhez az adatokhoz, az eladónak kell 

rendelkezésére bocsátania az 

értékpapírosítás körébe bevont 

kitettségekhez alapvetően hasonló 

kitettségek múltbeli teljesítményére 

vonatkozó statikus vagy dinamikus 

adatokat, például a késedelmes teljesítésre 

vagy a nemteljesítésre vonatkozó adatokat. 

Ezeknek az adatoknak legalább öt éves 

időszakra kell vonatkozniuk, kivéve a 

vevőköveteléseket és az egyéb rövid 

lejáratú követeléseket, amelyek múltbeli 

alakulása tekintetében a vizsgált időszak 

nem lehet három évnél rövidebb. Az 

adatok forrásairól és a hasonlóság 

feltételezésének indokolásáról 

tájékoztatást kell nyújtani. 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP-ügyletek vonatkozásában a 10. cikk (1) bekezdésére való hivatkozás helyett ezzel a 

kérdéssel a 12. cikk külön bekezdésében kell foglalkozni. Ezzel összefüggésben tisztázni kell, 

hogy a múltbeli nemteljesítési adatokat csak az értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai 

számára kell megadni. A maradéktalanul finanszírozott ABCP-program esetében a befektetők 

védelmét a likviditási hitelkeret biztosítja. A potenciális befektetőknek tehát nincs szükségük a 
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múltbeli nemteljesítésre és veszteségre vonatkozó információkra ahhoz, hogy tájékozott 

befektetési döntést hozzanak. Ezen túlmenően a vevőkövetelések esetében a múltbeli adatokra 

vonatkozó időtartamot három évre kell korlátozni. 

 

Módosítás  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk 

Programszintű követelmények 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

(2)  Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező 

betartja az e rendelet 4. cikke szerinti 

kockázatmegtartási követelményt. 

(3)  Az ABCP-program nem lehet újra-

értékpapírosítás, és a hitelminőség-javítás 

nem hozhatja létre az ügyletrészsorozatok 

egy második rétegét a program szintjén. 

(4)  Az ABCP-program szponzora 

kizárólag a 2013/36/EU irányelv 

értelmében felügyelt hitelintézet lehet. A 

szponzor likviditási hitelkeretet biztosít, az 

ABCP-programban ügyleti szinten 

támogat minden értékpapírosítási pozíciót, 

és fedezi az értékpapírosított kitettségek 

minden likviditási és hitelkockázatát, 

továbbá valamennyi lényeges felhígulási 

kockázatát, illetve fedez bármely egyéb 

tranzakciós költséget és programszintű 

költséget. 

(5)  Az ABCP-program keretében 

kibocsátott értékpapírok nem 

tartalmazhatnak visszahívási opciókat, 

meghosszabbításra vonatkozó 

rendelkezéseket vagy az értékpapírok 

végső lejáratát befolyásoló egyéb 

törölve 
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rendelkezéseket. 

(6)  Az ABCP-programból eredő 

kamatláb- és devizakockázatot mérsékelni 

kell, és az ennek érdekében hozott 

intézkedésekről tájékoztatást kell adni. 

Származtatott szerződések programszinten 

csak kizárólag a deviza- és 

kamatlábkockázat fedezésére 

alkalmazhatók. Ezeket a származtatott 

szerződéseket a szokásos nemzetközi 

pénzügyi standardoknak megfelelően kell 

dokumentálni. 

(7)  A programdokumentációban 

egyértelműen meg kell határozni: 

a)  a vagyonkezelő és a befektetővel 

fiduciáris viszonyban álló egyéb felek 

kötelezettségeit; 

b)  a szponzor és az értékpapírosítási 

pozíciók tulajdonosai közötti, időben 

történő vitarendezést elősegítő 

rendelkezéseket; 

c)  a hitelkockázat-vállalásban 

tapasztalatokkal rendelkező szponzor és 

annak irányító testülete, valamint adott 

esetben a vagyonkezelő és egyéb kiegészítő 

szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi 

körét; 

d)  azokat az eljárásokat és 

kötelezettségeket, amelyek biztosítják, 

hogy az állománykezelő nemteljesítése 

vagy fizetésképtelensége ne eredményezze 

az állománykezelés megszűnését; 

e)  a programszintű származtatott 

ügyleti partnerek és számlavezető bank 

nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy 

adott esetben egyéb meghatározott 

esemény bekövetkezése esetén az e felek 

lecserélését biztosító rendelkezéseket; 

f)  hogy a szponzor nemteljesítése, 

fizetésképtelensége vagy egyéb 

meghatározott esemény bekövetkezése 

esetén korrekciós intézkedéseket kell 

hozni a finanszírozási 

kötelezettségvállalás biztosítékkal történő 
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fedezésére vagy a likviditási hitelkeretet 

biztosító fél lecserélésére. Amennyiben a 

likviditási hitelkeretet biztosító fél nem 

újítja meg a finanszírozási 

kötelezettségvállalást annak lejáratát 

követő 30 napon belül, a lejáró 

értékpapírokat vissza kell fizetni, és új 

kitettségek nem vásárolhatók addig, amíg 

tart a fennálló alapul szolgáló kitettségek 

törlesztése. 

A szabályzatokat, eljárásokat és 

kockázatkezelési kontrollintézkedéseket 

megfelelően dokumentálni, a rendszereket 

pedig ténylegesen működtetni kell. 

(8)  Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az 

árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett információkat. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az árazást megelőzően legalább 

tervezeti vagy kezdeti formában 

rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában említett 

információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsátja a végleges dokumentációt. 

Or. it 

 

Módosítás  386 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  387 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell a 12. 

cikk (1a)–(1d), (1h)–(1j) és (3)–(7) 

bekezdésében megállapított 

követelményeket. 

 Az ABCP-programhoz tartozó és a 

program által finanszírozott összes ügylet 

alapul szolgáló kitettségeinek aggregált 

összegéből legalább 70 %-nak mindenkor 

teljesítenie kell a 12. cikk (1e)–(1g) és (2) 

bekezdésében.megállapított 

követelményeket. 

 [E rendelet hatálybalépésének napja] -

tól/-től számított két évig az aggregált 

összeg maximum 20%-a lehet olyan 

értékpapírosítási ügyletek alapjául 

szolgáló kitettség, amelyek nem teljesítik 

az említett követelményeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP-programok eszközállománya nemcsak értékpapírosítási ügyleteket tartalmazhat, 

hanem fedezettel rendelkező hitelügyleteket és egyéb olyan tranzakciókat is, amik valamely 

okból kifolyólag nem minősülnek „értékpapírosításnak” tőkekövetelmény-rendelet 
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fogalommeghatározása alapján. Az ilyen ügyletek – amelyek gyakran megfelelő 

forrásellátottságot biztosítanak a banki szponzorok kkv ügyfelei számára – a 

tőkekövetelmény-rendelet fogalommeghatározása alapján egyáltalán nem tartoznak az 

értékpapírosítás kategóriájába, az értékpapírosítási kritériumokat sem teljesítik. Alapvetően 

fontos, hogy a kritériumok lehetővé tegyék, hogy egy ABCP-program úgy finanszírozhasson 

ilyen értékpapírosításnak nem minősülő ügyleteket, hogy ezzel ne legyen befolyással az 

ABCP-program minősítésére. 

 

Módosítás  388 

Burkhard Balz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket azon egyedi ügyletek 

kivételével, amelyek az ABCP-program 

alapul szolgáló kitettségeinek aggregált 

összegének 15%-át teszik ki. 

Or. en 

 

Módosítás  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

minden ügyletnek teljesítenie kell az e 

rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

(1) Az ABCP-programhoz tartozó 

ABCP-ügyletek 70%-ának – az 

értékpapírosított kitettségek 

mennyiségével mérve – teljesítenie kell az 

e rendelet 12. cikkében megállapított 

követelményeket. 

Or. en 
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Indokolás 

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. 

 

Módosítás  390 

Morten Messerschmidt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ABCP-program keretében 

kibocsátott értékpapírok nem 

tartalmazhatnak visszahívási opciókat, 

meghosszabbításra vonatkozó 

rendelkezéseket vagy az értékpapírok 

végső lejáratát befolyásoló egyéb 

rendelkezéseket. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Sok olyan, több eladóval is rendelkező ABCP program, amely fontos szerepet játszik a 

reálgazdaság eszközei, például a vevőkövetelések, autóhitelek, lízing, stb., finanszírozásában, 

képessé vált (a céltársaság által birtokolt) visszahívási opcióval vagy (a befektető által 

birtokolt) eladási opcióval rendelkező kereskedelmi értékpapírok kibocsátására azzal a céllal, 

hogy körültekintő likviditáskezelést valósítsanak meg.  Ezenkívül a 13. cikk (4) bekezdése 

megállapítja, hogy „az ABCP-program szponzora hitelintézet lehet ... és az ABCP-

programban ügyleti szinten támogat minden értékpapírosítási pozíciót, és fedezi az 

értékpapírosított kitettségek minden likviditási és hitelkockázatát”, hogy a befektető kockázata 

a szponzoréval megegyező legyen. 
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Módosítás  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ABCP-program keretében 

kibocsátott értékpapírok nem 

tartalmazhatnak visszahívási opciókat, 

meghosszabbításra vonatkozó 

rendelkezéseket vagy az értékpapírok 

végső lejáratát befolyásoló egyéb 

rendelkezéseket. 

(5) Nem tekinthetők STS-nek az 

ABCP-program keretében kibocsátott 

értékpapírok, amelyek visszahívási 

opciókat, meghosszabbításra vonatkozó 

rendelkezéseket vagy az értékpapírosítás 

kezdeményezője, a szponzor vagy a 

különleges célú gazdasági egység saját 

mérlegelési jogkörébe tartozó, az 

értékpapírok végső lejáratát befolyásoló 

egyéb rendelkezéseket tartalmaznak. 

Or. en 

Indokolás 

A tilalomnak kizárólag a strukturált ABCP kibocsátásokra kell vonatkoznia. Továbbá, nem 

zárható ki innen az olyan ABCP, ahol a befektetőnek joga van a kereskedelmi értékpapír 

megszüntetésére. Egy adott programon belül együtt létezhetnek olyan kereskedelmi 

értékpapírok, amelyek tartalmaznak pl. eladási opciót a befektető részére (strukturált 

kereskedelmi értékpapír), és hagyományos (opciók nélküli) ABCP-k. Ebben az esetben a 

hagyományos ABCP továbbra is STS-értékpapírosításnak minősülhet, ugyanakkor a 

strukturált kereskedelmi értékpapír nem. Máskülönben egyetlen strukturált kereskedelmi 

értékpapír „megfertőzné” az összes nem strukturált ABCP-t. 

 

Módosítás  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vagyonkezelő és a befektetővel 

fiduciáris viszonyban álló egyéb felek 

kötelezettségeit; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  393 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vagyonkezelő és a befektetővel 

fiduciáris viszonyban álló egyéb felek 

kötelezettségeit; 

a) a vagyonkezelő és a befektetővel 

fiduciáris viszonyban álló egyéb felek – ha 

vannak ilyenek – kötelezettségeit; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel az ABCP rövid lejárattal és teljes likviditási és hiteltámogatottsággal rendelkezik a 

szponzor bank részéről, a program strukturái jellemzően nem igényelnek értékpapír-

letétkezelőt vagy más, értékpapír-tulajdonosi képviselőt, vagy az értékpapír-tulajdonosok 

gyűléseire vonatkozó előírásokat. 

 

Módosítás  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azokat a rendelkezéseket, amelyek 

elősegítik a szponzor és az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai 

közötti viták kellő időben történő 

rendezését; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  395 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azokat a rendelkezéseket, amelyek 

elősegítik a szponzor és az 

értékpapírosítási pozíciók tulajdonosai 

közötti viták kellő időben történő 

rendezését; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A szponzor és a befektetők közötti viták megoldását elősegítő rendelkezések előírása nem 

lenne összhangban az összes többi befektetési termék kezelésével, és az ilyen programok 

struktúráiból és feltételeiből következően nem tudná garantálni azt, hogy valószínűleg nem 

fordulnak majd elő ilyen viták. 

 

Módosítás  396 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a hitelkockázat-vállalásban 

tapasztalatokkal rendelkező szponzor és 

annak irányító testülete, valamint adott 

esetben a vagyonkezelő és egyéb 

kiegészítő szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi 

körét; 

c) a hitelkihelyezésben 

tapasztalatokkal rendelkező szponzor, a 

vagyonkezelő – ha van ilyen – és egyéb 

kiegészítő szolgáltatásnyújtó szerződéses 

kötelezettségeit, feladatait és felelősségi 

körét; 

Or. en 

Indokolás 

A program dokumentációja szerződéses kötelezettségeket fog meghatározni a szponzor 

számára, de a szponzor irányító testületének közvetlenül nem lesznek szerződéses 

kötelezettségei a többi féllel szemben. Több olyan ABCP-program van, ahol nincs 

vagyonkezelő. 
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Módosítás  397 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az annak biztosítására szolgáló 

eljárásokat és kötelezettségeket, hogy az 

állománykezelő nemteljesítése vagy 

fizetésképtelensége ne eredményezze az 

állománykezelés megszűnését; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP programokban az „állománykezelő” kifejezés általában egy alapul szolgáló ügylet 

állománykezelőjét jelenti; programszinten általában nincs „állománykezelő”, hanem a 

szponzor mint „programigazgató" kezeli a programot. Mivel az ilyen programok jelentős 

mértékben támaszkodnak a szponzor hitelminőségére és képességeire, nem életszerű olyan 

rendelkezéseket előírni, amelyek a szponzor nemteljesítése vagy fizetésképtelensége után is 

előírják a program további működését. 

 

Módosítás  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a származtatott ügyletben részt 

vevő partnerek és az ABCP-program 

szintjén a számlavezető bank 

nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy 

adott esetben egyéb meghatározott 

esemény bekövetkezése esetén az e felek 

lecserélését biztosító rendelkezéseket; 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Egy maradéktalanul finanszírozott ABCP-programban a szponzor viseli a befektetők összes 

kockázatát. Ennélfogva teljes érdekegyezés áll fenn a felek között. Az a) és a b) pontban 

foglalt követelmények ezért feleslegesek, és ezeket törölni kell. Továbbá az e) pontban 

szereplő követelmény szükségtelen, amennyiben a likviditási hitelkeret fedezetet nyújt a 

származtatott ügyletben részt vevő partner és a számlavezető bank nemteljesítésére vagy a 

további meghatározott eseményekre. 

 

Módosítás  399 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

hogy a szponzor nemteljesítése, 

fizetésképtelensége vagy egyéb 

meghatározott esemény bekövetkezése 

esetén korrekciós intézkedéseket kell 

hozni a finanszírozási 

kötelezettségvállalás biztosítékkal történő 

fedezésére vagy a likviditási hitelkeretet 

biztosító fél lecserélésére. Amennyiben a 

likviditási hitelkeretet biztosító fél nem 

újítja meg a finanszírozási 

kötelezettségvállalást annak lejáratát 

követő 30 napon belül, a lejáró 

értékpapírokat vissza kell fizetni, és új 

kitettségek nem vásárolhatók addig, amíg 

tart a fennálló alapul szolgáló kitettségek 

törlesztése. 

hogy amennyiben a likviditási hitelkeretet 

biztosító fél nem újítja meg a 

finanszírozási kötelezettségvállalást annak 

lejáratát megelőző 30 napon belül, a 

likviditási hitelkeret lehívásra kerül és a 

lejáró értékpapírok visszafizetésére kell 

felhasználni, és új kitettségek nem 

vásárolhatók addig, amíg tart a fennálló 

alapul szolgáló kitettségek törlesztése. 

Or. en 

Indokolás 

Az ABCP programok a szponzor hitelminőségétől és képességeitől függenek, ezért nem 

célszerű a szponzor nemteljesítése vagy fizetésképtelensége esetén lecserélést előírni. 

Továbbá, ha a likviditási hitelkeretet lehívják még a lejárat előtt, és a lejáró értékpapírok 

visszafizetésére használják fel, akkor nincs szükség az alapul szolgáló ügyletekkel 

kapcsolatban előírni az új kitettségek vásárlásának tilalmát. 
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Módosítás  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az 

árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett információkat. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az árazást megelőzően legalább 

tervezeti vagy kezdeti formában 

rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában említett 

információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsátja a végleges dokumentációt. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A tervezet szerint egy ABCP-programban az összes értékpapírosítást kezdeményező 

együttesen felelne a kölcsönszintű információk közzétételéért, az ABCP tulajdonosoknak 

eljuttatandó dokumentumokért és értesítésekért. Lehetséges, hogy a befektetők havonta több 

ezer adatot, emellett több tucat ügyleti dokumentumot is kapnának, és nem valószínű, hogy 

lenne idejük vagy erőforrásuk, hogy megfelelően átnézzék azokat. Ez a közzétételi mérték 

aránytalan, mivel az ABCP-befektetők jellemzően rövid távú befektetésként kezelik az ABCP-

ket, és gyakran kereskednek velük. A hitelszintű adatok közzétételének az ABCP-t garantáló 

közvetítő bank javát kell szolgálnia. 
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Módosítás  401 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az árazást 

megelőzően a potenciális befektetők 

rendelkezésére bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy 

kezdeti formában rendelkezésre bocsátja az 

5. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában 

említett információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsátja a végleges dokumentációt. 

(8) A programszponzor és a kibocsátó 

teljesíti az 5. cikkben foglaltakat, és az 

árazást megelőzően a (8a) bekezdésnek 

megfelelően rendelkezésre bocsátja az 5. 

cikk (1a) bekezdésében említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően a (8a) bekezdésnek 

megfelelően legalább tervezeti vagy 

kezdeti formában rendelkezésre bocsátja az 

5. cikk (1a) bekezdésének b)–e) pontjában 

és az 5. cikk (1b) bekezdésének b)–e) 

pontjában említett információkat. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység a (8a) bekezdésnek megfelelően az 

ügylet lezárása után legkésőbb 15 nappal 

köteles a befektetők rendelkezésére 

bocsátani a végleges dokumentációt. 

Or. en 

Indokolás 

A több eladóval rendelkező programokban az értékpapírosítást kezdeményezőket nem vonják 

be az ABCP-befektetők számára történő információnyújtásba. A potenciális befektetők 

számára nyújtandó információkkal kapcsolatban javasolt időpontoknak nincs értelme azon 

kereskedelmi értékpapír programok viszonylatában , ahol naponta új értékpapírokat 

bocsátanak ki, az árazás és a kiegyenlítés pedig órákon belül történik. 

 

Módosítás  402 

Michael Theurer 
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Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az árazást 

megelőzően a potenciális befektetők 

rendelkezésére bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy kezdeti 

formában rendelkezésre bocsátja az 5. 

cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában 

említett információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsátja a végleges dokumentációt. 

(8) A szponzor felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az árazást 

megelőzően a potenciális befektetők 

rendelkezésére bocsátja: 

 a)  az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában előírt valamennyi összevont 

információt; 

 b)  az e rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában előírt 

információkat. 

 A 2. cikk 21. pontja szerinti, 

maradéktalanul finanszírozott ABCP-

program esetében semmilyen ügyleti 

dokumentációt nem kell felfedni a 

befektetők előtt. A b) pont ii–vi. pontjában 

említett dokumentáció a véglegesített 

forgalombahozatali dokumentációban 

vagy a kibocsátási tájékoztatóban 

összefoglalt formában bocsátható 

rendelkezésre. 

Or. en 
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Indokolás 

Egyedül a szponzornak kell viselnie a felelősséget az információk befektetők számára történő 

rendelkezésre bocsátásáért, és kizárólag csak programszinten. Ha több eladó van egy adott 

program keretében, akkor számos reálgazdasági értékpapírosítás-kezdeményezői követelést 

értékpapírosítanak. Az értékpapírosítást kezdeményezők ezért csak a saját portfóliójukkal 

kapcsolatban tudnak tájékoztatást nyújtani. Továbbá, az alapul szolgáló követelésekről szóló 

információkat (5. cikk (1) bekezdés a) pont) csak összesített formában kell közzé tenni a 

befektetők számára. A programszintű dokumentációt lehet a kibocsátási tájékoztatóban (pl. 

befektetői memorandum) ismertetni. 

 

Módosítás  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység együttesen felel az e rendelet 5. 

cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és az árazást 

megelőzően a potenciális befektetők 

rendelkezésére bocsátja az 5. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység az árazást 

megelőzően legalább tervezeti vagy 

kezdeti formában rendelkezésre bocsátja az 

5. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában 

említett információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az ügylet lezárása után legkésőbb 

15 nappal a befektetők rendelkezésére 

bocsátja a végleges dokumentációt. 

(8) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor együttesen felel az e rendelet 

5. cikkében foglaltaknak való, ABCP-

program szintű megfelelésért, és biztosítja, 

hogy az árazást megelőzően a potenciális 

befektetők rendelkezésére bocsássák az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 

információkat. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor biztosítja, 

hogy az árazást megelőzően legalább 

tervezeti vagy kezdeti formában 

rendelkezésre bocsássák az 5. cikk (1) 

bekezdésének b)–e) pontjában említett 

információkat, amennyiben ez a 

2003/71/EK irányelv 3. cikkének 

értelmében megengedett. Az 

értékpapírosítást kezdeményező és a 

szponzor biztosítja, hogy az ügylet lezárása 

után legkésőbb 15 nappal a befektetők 

rendelkezésére bocsássák a végleges 

dokumentációt. 

Or. en 
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Módosítás  404 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A nyilvános értékpapírosítások 

esetében a (8) bekezdésben említett 

információkat közzé kell tenni. A magán 

értékpapírosítások esetében a (8) 

bekezdésben említett információkat a 

befektetők és kérésre az illetékes nemzeti 

hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. 

Or. en 

 

Módosítás  405 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor értesíti 
illetékes hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett, 

az ESDR kommunikációs  

szolgáltatásainak használatával együttesen 

értesíti (a továbbiakban: STS-értesítés) az 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az e rendelet 7–10. cikkében vagy 

11–13. cikkében megállapított 

követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESDR és az ESMA a (4) 

bekezdésnek megfelelően közzéteszi 

hivatalos honlapján. Az ESDR 

kommunikációs csatornájának megfelelő 

használata biztosítja az illetékes 

hatóságok időben történő értesítését. Az 

értékpapírosítás kezdeményezőjének, a 

szponzornak és a különleges célú 

gazdasági egységnek maguk közül ki kell 
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kapcsolattartási pontként működik. jelölniük azt a szervezetet, amely a 

befektetők és az illetékes hatóságok felé 

első kapcsolattartási pontként működik. Ha 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység egymás között nem állapodott meg 

arról, hogy melyik jogalany tesz eleget az 

e cikkben meghatározott 

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek kell teljesítenie ezeket a 

követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS-

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység maguk közül 

kijelölik azt az egy szervezetet, amely a 

befektetőkkel és illetékes hatóságokkal 

való kapcsolattartásban az első 

kapcsolattartási pontként működik. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében megállapított 

követelményeknek. Az STS-értesítést az 

ESMA a (4) bekezdésnek megfelelően 

közzéteszi hivatalos honlapján. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység értesíti illetékes hatóságát is. Az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység maguk közül kijelölik azt az egy 

szervezetet, amely a befektetőkkel és 

illetékes hatóságokkal való 

kapcsolattartásban az első kapcsolattartási 

pontként működik. 

Or. it 

 



 

PE587.508v01-00 72/126 AM\1101734HU.doc 

HU 

Módosítás  407 

Michael Theurer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Olyan 

ABCP-program esetében, ahol több 

kezdeményező van, minden egyes 

kezdeményező a saját ügyelete 

vonatkozásában és anonim formában 

csak a 12. cikkben megállapított 

követelményeket illetően értesíti az 

ESMA-t. Ami a nyilvános 

értékpapírosításokat illeti, az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

  

Or. en 

Indokolás 

Ha több eladó van egy adott ABCP-program keretében, követeléseiket az ügyletek közül 

egynek adják el. Éppen ezért a megfelelőségről csak „saját ügyletük” vonatkozásában tudnak 

nyilatkozni, az egész ABCP-programot illetően nem. Ezért az ilyen ABCP-programok 

esetében minden egyes kezdeményező csak arról köteles nyilatkozni, hogy az értékpapírosítás 
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a saját ügyletét tekintve megfelel a 12. cikkben megállapított követelményeknek. Meg kell 

őrizni továbbá az ügylet anonimitását, ha az STS-értesítést az 5. cikk (1) bekezdésének d) 

pontja szerint a befektetők rendelkezésére bocsátják. 

 

Módosítás  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az 

ESMA engedélyt ad az adott harmadik fél 

megbízott számára, aki megállapítja az 

STS-követelményeknek való megfelelést. 

Ezenkívül az ESMA az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az e cikk (4) bekezdésének 

megfelelően közzéteszi a hivatalos 

honlapján és értesíti az illetékes hatóságot. 

Az értékpapírosítás kezdeményezőjének, a 

szponzornak és a különleges célú 

gazdasági egységnek maguk közül ki kell 

jelölniük azt a szervezetet, amely a 

befektetők és az illetékes hatóságok felé 

első kapcsolattartási pontként működik. 

Or. en 

 

Módosítás  409 

Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

(1) A különleges célú gazdasági egység 

vagyonkezelője az e cikk (5) bekezdésében 

említett formanyomtatvány használatával 

értesíti (a továbbiakban: STS-értesítés) az 

ESMA-t arról, hogy az értékpapírosítás 

megfelel az e rendelet 7–10. cikkében vagy 

11–13. cikkében megállapított 

követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezője, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység 

együttesen felelős az STS-kritériumoknak 

való folyamatos megfelelésért. 

Or. en 

 

Módosítás  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység az e cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

(1) Az értékpapírosítást kezdeményező 

és a szponzor az e cikk (5) bekezdésében 

említett formanyomtatvány használatával 

együttesen értesíti (a továbbiakban: STS-

értesítés) az ESMA-t arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel az e rendelet 7–

10. cikkében vagy 11–13. cikkében 

megállapított követelményeknek. Az STS 

kritériumoknak való megfelelésről szóló 

értesítést az ESMA a (4) bekezdésnek 

megfelelően közzéteszi hivatalos 
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megfelelően közzéteszi hivatalos 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység értesíti illetékes 

hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 
maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

honlapján. Az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor értesíti 

illetékes hatóságát is. Az értékpapírosítás 

kezdeményezőjének és a szponzornak 

maguk közül ki kell jelölniük azt a 

szervezetet, amely a befektetők és az 

illetékes hatóságok felé első 

kapcsolattartási pontként működik. 

Or. en 

 

Módosítás  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor érdeklődőlevelet nyújthat 

be az illetékes hatóságához, hogy 

megszerezze a megfelelésre vonatkozó 

kötelező megerősítő nyilatkozatot, amely a 

kezdeményező és adott esetben a szponzor 

azon véleményén alapul, hogy az 

értékpapírosítás megfelel a 8. cikkben 

foglalt, az egyszerűségre vonatkozó és a 9. 

cikkben szereplő, az egységesítésre 

vonatkozó bizonyos vagy összes 

kritériumnak. ABCP-program esetében a 

szponzor kérelmet nyújthat be az illetékes 

hatósághoz, hogy hogy megszerezze a 

megfelelésre vonatkozó kötelező 

megerősítő nyilatkozatot, amely a 

szponzor azon véleményén alapul, hogy az 

ABCP-program megfelel a 12. cikk 

bizonyos vagy összes kritériumainak. 

Or. en 
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Indokolás 

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. 

 

Módosítás  412 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 14. cikk (1) bekezdésében 

ismertetett öntanúsítási mechanizmuson 

felül az értékpapírosítást 

kezdeményezőnek, a szponzornak és a 

különleges célú gazdasági egységnek 

igénybe kell vennie a 14a. cikk alapján 

felhatalmazott harmadik fél szolgáltatását 

annak megállapítása céljából, hogy az 

adott értékpapírosítás megfelel-e a 7–10. 

vagy a 11–13. cikkben foglalt 

feltételeknek. Az STS-értesítésnek 

nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy 

az STS kritériumoknak való megfelelést a 

felhatalmazott harmadik fél igazolja. 

 Az értesítésben meg kell adni a 

felhatalmazott harmadik fél nevét, 

székhelye címét és az illetékes hatóság 

teljes és eredeti nevét. 

Or. en 
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Módosítás  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben az értékpapírosítás 

kezdeményezője, a szponzor és a 

különleges célú gazdasági egység a 14a. 

cikk értelmében meghatalmazott 

harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe 

annak megállapítása céljából, hogy az 

adott értékpapírosítás megfelel-e a 7–10. 

vagy a 11–13. cikkben foglalt 

feltételeknek, az STS kritériumoknak való 

megfelelésről szóló értesítésnek 

nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy 

az STS kritériumoknak való megfelelést a 

felhatalmazott harmadik fél igazolta. Az 

értesítésben meg kell adni a 

felhatalmazott harmadik fél nevét, 

székhelye címét, és annak az illetékes 

hatóságnak a nevét, amelytől a 

felhatalmazást kapta. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás megállapítja, hogy az öntanúsítási mechanizmuson felül harmadik fél által 

történő igazolást is igénybe kell venni. 

 

Módosítás  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az értékpapírosítás 

kezdeményezője és a szponzor a 14a. cikk 

értelmében felhatalmazott harmadik fél 
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szolgáltatását veszi igénybe annak 

megállapítása céljából, hogy az adott 

értékpapírosítás megfelel-e a 7–10. vagy a 

11–13. cikkben foglalt feltételeknek, az 

STS kritériumoknak való megfelelésről 

szóló értesítésnek nyilatkozatot kell 

tartalmaznia arról, hogy az STS 

kritériumoknak való megfelelést a 

felhatalmazott harmadik fél igazolta. Az 

értesítésben meg kell adni a 

felhatalmazott harmadik fél nevét, 

székhelye címét, és annak az illetékes 

hatóságnak a nevét, amelytől a 

felhatalmazást kapta. 

Or. en 

Indokolás 

Kötelezővé kell tenni, hogy a kibocsátók harmadik fél szolgáltatását vegyék igénybe annak 

megállapítása céljából, hogy az értékpapírosítás megfelel az STS-kritériumoknak. Ez további 

biztosítékkal fog szolgálni arra vonatkozóan, hogy az értékpapírosítás megfelel az STS-

kritériumoknak, míg a felelősség mindenkor a kibocsátót terheli. 

 

Módosítás  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egység nem ruházza át 

harmadik félre az az értékpapírosítások 

STS tanúsítását. Egy adott 

értékpapírosítás STS-ként történő 

tanúsításáról lehet tanácsot kérni 

harmadik féltől, de a tanács semmilyen 

módon nem változtathatja meg a 

kibocsátó felelősségét, sem a befektetőét 

vagy a különleges célú gazdasági egységét 

az e rendeletből kifolyólag felmerülő jogi 

kötelezettségek tekintetében. 
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Or. en 

 

Módosítás  416 

Brian Hayes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Harmadik fél felhatalmazható 

annak megállapítása céljából, hogy az 

adott értékpapírosítás megfelel-e a 7–10. 

vagy a 11–13. cikkben foglalt 

feltételeknek. Harmadik fél 

felhatalmazása esetén az STS-értesítésnek 

nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy 

az STS kritériumoknak való megfelelést a 

harmadik fél igazolta. Az értesítésben meg 

kell adni a felhatalmazott harmadik fél 

nevét, székhelye címét, és annak az 

illetékes hatóságnak a nevét, amelytől a 

felhatalmazást kapta. 

Or. en 

 

Módosítás  417 

Brian Hayes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A 14. cikk (1a) bekezdésében 

említett harmadik félnek az ESMA-tól 

felhatalmazást kell kapnia annak 

értékelésére, hogy az értékpapírosítások 

megfelelnek-e az e rendelet 7–10. vagy a 

11–13. cikkében megállapított STS 

kritériumoknak. Az ESMA az alábbi 

feltételek teljesülése esetén adhatja meg a 

felhatalmazást: 

 a) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetésmentes és költségalapú 
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díjakat számít fel az általa vizsgált 

értékpapírosítások kezdeményezőinek, 

szponzorainak, illetve a különleges célú 

gazdasági egységeknek, és a díjakat nem 

teszi függővé az értékelés eredményétől és 

nem viszonyítja ahhoz; 

 b) a harmadik felet az STS 

kritériurmoknak való megfelelés 

ellenőrzésének kizárólagos céljára hozták 

létre; 

 c) a harmadik fél vezetőtestületének 

tagjai a harmadik fél feladatai 

tekintetében megfelelő szakképesítéssel, 

ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, továbbá jó hírnévnek 

örvendő és feddhetetlen személyek; 

 (d) a harmadik fél vezetőtestületében 

többségben vannak az STS 

értékpapírosítási piac szakértőit és 

befektetőit képviselő független igazgatók; 

 (e) a harmadik félnek minden 

szükséges intézkedést meg kell tennie 

annak biztosítására, hogy az STS 

értékpapírosítás követelményeinek való 

megfelelés ellenőrzését ne befolyásolja 

semmilyen meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben a harmadik fél, annak 

részvényesei vagy tagjai, vezetői, 

munkavállalói vagy bármely olyan egyéb 

természetes személyek érintettek, akik 

szolgáltatást nyújtanak a harmadik félnek 

vagy annak ellenőrzése alatt állnak. 

Or. en 

 

Módosítás  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben az értékpapírosítást törölve 
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kezdeményező vagy eredeti hitelező nem 

az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

hitelintézet vagy 2. pontjában 

meghatározott befektetési vállalkozás, az 

(1) bekezdés szerinti értesítéshez csatolni 

kell a következőket: 

a) az értékpapírosítás kezdeményezőjének 

vagy az eredeti hitelezőnek a megerősítő 

nyilatkozata, miszerint megbízható és 

pontosan meghatározott feltételek, 

valamint a hitelek jóváhagyására, 

módosítására, megújítására és 

finanszírozására vonatkozó egyértelműen 

meghatározott eljárások alapján nyújt 

hiteleket, továbbá rendelkezik az ilyen 

eljárások alkalmazását ténylegesen 

biztosító rendszerekkel; 

 

b) nyilatkozatot arról, hogy az a) pontban 

említett elemeket a felügyelet ellenőrzi-e. 

 

Or. en 

Indokolás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

should, therefore, be deleted. 

 

Módosítás  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg az e rendelet 7–10. cikkében 

vagy 11–13. cikkében meghatározott 

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység erről haladéktalanul 

értesíti az ESMA-t és illetékes hatóságát. 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg az e rendelet 7–10. cikkében 

meghatározott követelményeknek, az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység erről haladéktalanul értesíti az 

ESMA-t és illetékes hatóságát. 

Or. it 

 

Módosítás  420 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg az e rendelet 7–10. cikkében 

vagy 11–13. cikkében meghatározott 

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység erről haladéktalanul 

értesíti az ESMA-t és illetékes hatóságát. 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg a 7–10. cikkben vagy a 11–13. 

cikkben meghatározott követelményeknek, 

az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység erről az ESDR kommunikációs 

csatornáin keresztül haladéktalanul értesíti 

az ESMA-t és illetékes hatóságát. 

Or. en 

 

Módosítás  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg az e rendelet 7–10. cikkében 

(3) Amennyiben valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

felel meg az e rendelet 7–10. cikkében 
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vagy 11–13. cikkében meghatározott 

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység erről haladéktalanul 

értesíti az ESMA-t és illetékes hatóságát. 

vagy 11–13. cikkében meghatározott 

követelményeknek, az értékpapírosítást 

kezdeményező és a szponzor erről 

haladéktalanul értesíti az ESMA-t és 

illetékes hatóságát. 

Or. en 

 

Módosítás  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egység igénybe veheti 

felhatalmazott harmadik fél szolgálatát 

annak ellenőrzésére, hogy az 

értékpapírosítás megfelel-e az STS-

kritériumoknak. Harmadik fél 

igénybevétele azonban semmilyen módon 

nem befolyásolja azt, hogy az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység köteles teljesíteni az e rendelet 

szerinti jogi kötelezettségeit. 

Or. en 

 

Módosítás  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ESMA hivatalos honlapján 

jegyzéket vezet mindazon 

értékpapírosításokról, amelyek 

tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

(4) Az ESMA hivatalos honlapjának 

egy e célra kialakított részén 

haladéktalanul közzéteszi mindazon 

értékpapírosítások jegyzékét, amelyek 

tekintetében az értékpapírosítást 
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célú gazdasági egység jelezte, hogy az 

megfelel az e rendelet 7–10. cikkében vagy 

11–13. cikkében meghatározott 

követelményeknek. Amennyiben az 

illetékes hatóság úgy dönt, vagy az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban 

már nem tekintendő STS-

értékpapírosításnak, az ESMA ennek 

megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. 

cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg, vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el, erről késedelem 

nélkül értesíti az ESMA-t. Az ESMA 

haladéktalanul jelzi a jegyzékben, hogy az 

illetékes hatóság közigazgatási szankciókat 

állapított meg, vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el az érintett 

értékpapírosítással kapcsolatban. 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység jelezte, hogy az 

megfelel az e rendelet 7–10. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, 

vagy az értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban 

már nem tekintendő STS-

értékpapírosításnak, az ESMA ennek 

megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. 

cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg, vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el, erről késedelem 

nélkül értesíti az ESMA-t. Az ESMA 

haladéktalanul jelzi a jegyzékben, hogy az 

illetékes hatóság közigazgatási szankciókat 

állapított meg, vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el az érintett 

értékpapírosítással kapcsolatban. 

Or. it 

 

Módosítás  424 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ESMA a hivatalos honlapján 

jegyzéket vezet mindazon 

értékpapírosításokról, amelyek tekintetében 

az értékpapírosítás kezdeményezője, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység értesítette arról, hogy az megfelel 

az e rendelet 7–10. cikkében vagy 11–13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek. Amennyiben az 

illetékes hatóság úgy dönt, vagy az 

értékpapírosítás kezdeményezője, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban 

(4) Az ESDR és az ESMA is jegyzéket 

vezet mindazon értékpapírosításokról, 

amelyek tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményező, a szponzor és a különleges 

célú gazdasági egység jelezte, hogy az 

megfelel a 7–10. cikkben vagy a 11–13. 

cikkben meghatározott követelményeknek. 

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, 

vagy az értékpapírosítás kezdeményezője, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egység arról értesíti az ESDA-t 

és az ESMA-t, hogy valamely 

értékpapírosítás a továbbiakban már nem 

tekintendő STS értékpapírosításnak, az 



 

AM\1101734HU.doc 85/126 PE587.508v01-00 

 HU 

már nem tekintendő STS 

értékpapírosításnak, az ESMA ennek 

megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. 

cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el, erről késedelem 

nélkül értesítenie kell az ESMA-t. Az 

ESMA haladéktalanul jelzi a jegyzékben, 

ha az illetékes hatóság közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el az érintett 

értékpapírosítással kapcsolatban. 

ESDA és az ESMA ennek megfelelően 

aktualizálja a jegyzéket. Amennyiben az 

illetékes hatóság a 17. cikknek megfelelően 

közigazgatási szankciókat állapított meg 

vagy korrekciós intézkedéseket rendelt el, 

erről az ESDR kommunikációs 

csatornájának felhasználásával késedelem 

nélkül értesítenie kell az ESMA-t. Az 

ESDR és az ESMA haladéktalanul jelzi a 

jegyzékben, ha az illetékes hatóság 

közigazgatási szankciókat állapított meg 

vagy korrekciós intézkedéseket rendelt el 

az érintett értékpapírosítással kapcsolatban. 

Or. en 

 

Módosítás  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ESMA a hivatalos honlapján 

jegyzéket vezet mindazon 

értékpapírosításokról, amelyek tekintetében 

az értékpapírosítás kezdeményezője, a 

szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység értesítette arról, hogy az megfelel 

az e rendelet 7–10. cikkében vagy 11–13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek. Amennyiben az 

illetékes hatóság úgy dönt, vagy az 

értékpapírosítás kezdeményezője, a 

szponzor vagy a különleges célú gazdasági 

egység arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban 

már nem tekintendő STS 

értékpapírosításnak, az ESMA ennek 

megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. 

cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el, erről késedelem 

nélkül értesítenie kell az ESMA-t. Az 

ESMA haladéktalanul jelzi a jegyzékben, 

(4) Az ESMA a hivatalos honlapján 

jegyzéket vezet mindazon 

értékpapírosításokról, amelyek tekintetében 

az értékpapírosítás kezdeményezője és a 

szponzor értesítette arról, hogy az megfelel 

az e rendelet 7–10. cikkében vagy 11–13. 

cikkében meghatározott 

követelményeknek. Amennyiben az 

illetékes hatóság úgy dönt, vagy az 

értékpapírosítás kezdeményezője vagy a 

szponzor arról értesíti az ESMA-t, hogy 

valamely értékpapírosítás a továbbiakban 

már nem tekintendő STS 

értékpapírosításnak, az ESMA ennek 

megfelelően aktualizálja a jegyzéket. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 17. 

cikknek megfelelően közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el, erről késedelem 

nélkül értesítenie kell az ESMA-t. Az 

ESMA haladéktalanul jelzi a jegyzékben, 

ha az illetékes hatóság közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 
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ha az illetékes hatóság közigazgatási 

szankciókat állapított meg vagy korrekciós 

intézkedéseket rendelt el az érintett 

értékpapírosítással kapcsolatban. 

intézkedéseket rendelt el az érintett 

értékpapírosítással kapcsolatban. 

Or. en 

 

Módosítás  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESMA szoros együttműködésben az 

EBH-val és az EIOPA-val 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki az (1) bekezdés szerinti értesítési 

kötelezettség tartalmáról, és megállapítja 

az annak teljesítéséhez használandó 

formanyomtatványokat. 

Az Európai Központi Bank (EKB) 

biztosítja és ellenőrzi, hogy az ESMA 

szoros együttműködésben az EBH-val és 

az EIOPA-val szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki az (1) 

bekezdés szerinti értesítési kötelezettség 

tartalmáról, és megállapítja az annak 

teljesítéséhez használandó 

formanyomtatványokat. 

Or. it 

 

Módosítás  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESMA szoros együttműködésben az 

EBH-val és az EIOPA-val 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

dolgoz ki az (1) bekezdés szerinti értesítési 

kötelezettség tartalmáról, és megállapítja 

az annak teljesítéséhez használandó 

formanyomtatványokat. 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en 
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Módosítás  428 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy a különleges célú 

gazdasági egységek törvényesen nem 

ruházhatják át harmadik félre az az 

értékpapírosítások STS tanúsítását. 

Konzultálhatnak harmadik féllel annak 

megállapítása céljából, hogy egy adott 

értékpapírosítás elismerhető-e STS-ként, 

de az illető tanács semmilyen módon nem 

változtathatja meg a kibocsátó 

felelősségét, sem a befektetőét az e 

rendeletből kifolyólag felmerülő jogi 

kötelezettségek tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 Az STS értékpapírosítás követelményeinek 

való megfelelést ellenőrző harmadik fél 

 (1) A 14. cikk (1a) bekezdésében 

említett harmadik félnek az illetékes 

hatóságtól felhatalmazást kell kapnia 

annak értékelésére, hogy az 

értékpapírosítások megfelelnek-e a 7–10. 

vagy a 11–13. cikkben rögzített STS 

kritériumoknak. Az illetékes hatóság az 

alábbi feltételek teljesülése esetén adhatja 

meg a felhatalmazást: 
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 a) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetésmentes és költségalapú 

díjakat számít fel az általa vizsgált 

értékpapírosítások kezdeményezőinek, 

szponzorainak, illetve a különleges célú 

gazdasági egységeknek, és a díjakat nem 

teszi függővé az értékelés eredményétől és 

nem viszonyítja ahhoz; 

 b) a harmadik fél nem a 2002/87/EK 

irányelv 2. cikkének 4. pontjában 

meghatározott szabályozott vállalkozás, 

sem pedig az 1060/2009/EK rendelet 3. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott hitelminősítő intézet, és a 

harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását; 

 c) a harmadik fél semmilyen 

formában nem nyújt tanácsadó, audit 

vagy ezekkel egyenértékű szolgáltatást a 

harmadik fél által vizsgált 

értékpapírosításokban részt vevő 

kezdeményezőnek, szponzornak vagy 

különleges célú gazdasági egységnek; 

 d) a harmadik fél vezetőtestületének 

tagjai a harmadik fél feladatai 

tekintetében megfelelő szakképesítéssel, 

ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, továbbá jó hírnévnek 

örvendő és feddhetetlen személyek; 

 e) a harmadik fél vezetőtestületének 

legalább egyharmada, de legalább két fő 

független igazgató; 

 f) a harmadik félnek minden 

szükséges intézkedést meg kell tennie 

annak biztosítására, hogy az STS 

értékpapírosítás követelményeinek való 

megfelelés ellenőrzését ne befolyásolja 

semmilyen meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben a harmadik fél, annak 

részvényesei vagy tagjai, vezetői, 

munkavállalói vagy bármely olyan egyéb 

természetes személyek érintettek, akik 

szolgáltatást nyújtanak a harmadik félnek 

vagy annak ellenőrzése alatt állnak. E 

célból a harmadik félnek hatékony belső 
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kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 

meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia az STS kritériumoknak 

való megfelelés független értékelésének 

biztosítása céljából. A harmadik félnek 

rendszeresen át kell tekintenie és felül kell 

vizsgálnia az említett szabályokat és 

eljárásokat a hatékonyságuk értékelése, 

valamint annak eldöntése érdekében, 

hogy szükséges-e naprakésszé tenni őket. 

 g) a harmadik fél bizonyítani tudja, 

hogy megfelelő működési biztosítékokkal 

és belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek 

alkalmassá teszik az STS kritériumoknak 

való megfelelés vizsgálatára. 

 Az illetékes hatóságnak vissza kell vonnia 

a felhatalmazást, ha úgy ítéli meg, hogy a 

harmadik fél jelentős mértékben nem 

teljesíti a fenti feltételeket. 

 (2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 

felhatalmazott harmadik félnek 

haladéktalanul értesítenie kell az illetékes 

hatóságát az említett bekezdés alapján 

benyújtott információkban beállt jelentős 

változásokról vagy más olyan 

változásokról, amelyekről ésszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolnák az 

illetékes hatóság értékelését. 

 (3) Az illetékes hatóság költségalapú 

díjakat számolhat fel azoknak az indokolt 

kiadásoknak a fedezésére, amelyek az (1) 

bekezdésben említett harmadik fél 

felhatalmazásra irányuló kérelmének 

elbírálásával, valamint kedvező elbírálás 

esetén az (1) bekezdésben megállapított 

feltételeknek való megfelelése nyomon 
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követésével kapcsolatban merülnek fel. 

 (4) Az ESMA a felhatalmazásnak az 

illetékes hatóságoktól az ESMA-hoz 

történő továbbítása alapján összeállítja és 

vezeti az összes engedélyezett harmadik fél 

jegyzékét. 

 (5) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben meghatározza, hogy milyen 

információkat kell benyújtani az illetékes 

hatóságokhoz egy harmadik félnek az (1) 

bekezdés szerinti felhatalmazására 

irányuló kérelemben. 

 Az ESMA az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül] benyújtja a Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 Az STS értékpapírosítás követelményeinek 

való megfelelést ellenőrző harmadik fél 

 (1) A 14. cikk (1a) bekezdésében 

említett harmadik félnek az illetékes 

hatóságtól felhatalmazást kell kapnia 

annak értékelésére, hogy az 

értékpapírosítások megfelelnek-e a 7–10. 

vagy a 11–13. cikkben rögzített STS 

kritériumoknak. Az illetékes hatóság az 

alábbi feltételek teljesülése esetén adhatja 
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meg a felhatalmazást: 

 a) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetésmentes és költségalapú 

díjakat számít fel az általa vizsgált 

értékpapírosítások kezdeményezőinek, 

szponzorainak, illetve a különleges célú 

gazdasági egységeknek, és a díjakat nem 

teszi függővé az értékelés eredményétől és 

nem viszonyítja ahhoz; 

 b) a harmadik fél nem a 2002/87/EK 

irányelv 2. cikkének 4. pontjában 

meghatározott szabályozott vállalkozás, 

sem pedig az 1060/2009/EK rendelet 3. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott hitelminősítő intézet, és a 

harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását; 

 c) a harmadik fél semmilyen 

formában nem nyújt tanácsadó, audit 

vagy ezekkel egyenértékű szolgáltatást a 

harmadik fél által vizsgált 

értékpapírosításokban részt vevő 

kezdeményezőnek, szponzornak vagy 

különleges célú gazdasági egységnek; 

 d) a harmadik fél vezetőtestületének 

tagjai a harmadik fél feladatai 

tekintetében megfelelő szakképesítéssel, 

ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, továbbá jó hírnévnek 

örvendő és feddhetetlen személyek; a 

harmadik fél vezetőtestületének legalább 

egyharmada, de legalább két fő független 

igazgató; 

 e) a harmadik félnek minden 

szükséges intézkedést meg kell tennie 

annak biztosítására, hogy az STS 

értékpapírosítás követelményeinek való 

megfelelés ellenőrzését ne befolyásolja 

semmilyen meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben a harmadik fél, annak 

részvényesei vagy tagjai, vezetői, 

munkavállalói vagy bármely olyan egyéb 

természetes személyek érintettek, akik 

szolgáltatást nyújtanak a harmadik félnek 

vagy annak ellenőrzése alatt állnak. E 
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célból a harmadik félnek hatékony belső 

kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 

meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia az STS kritériumoknak 

való megfelelés független értékelésének 

biztosítása céljából. A harmadik félnek 

rendszeresen át kell tekintenie és felül kell 

vizsgálnia az említett szabályokat és 

eljárásokat a hatékonyságuk értékelése, 

valamint annak eldöntése érdekében, 

hogy szükséges-e naprakésszé tenni őket. 

 f) a harmadik fél bizonyítani tudja, 

hogy megfelelő működési biztosítékokkal 

és belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek 

alkalmassá teszik az STS kritériumoknak 

való megfelelés vizsgálatára. 

 Az illetékes hatóságnak vissza kell vonnia 

a felhatalmazást, ha úgy ítéli meg, hogy a 

harmadik fél jelentős mértékben nem 

teljesíti a fenti feltételeket. 

 (2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 

felhatalmazott harmadik félnek 

haladéktalanul értesítenie kell az illetékes 

hatóságát az említett bekezdés alapján 

benyújtott információkban beállt jelentős 

változásokról vagy más olyan 

változásokról, amelyekről ésszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolnák az 

illetékes hatóság értékelését. 

 Az illetékes hatóság költségalapú díjakat 

számolhat fel azoknak az indokolt 

kiadásoknak a fedezésére, amelyek az (1) 

bekezdésben említett harmadik fél 

felhatalmazásra irányuló kérelmének 

elbírálásával, valamint kedvező elbírálás 

esetén az (1) bekezdésben megállapított 
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feltételeknek való megfelelése nyomon 

követésével kapcsolatban merülnek fel. 

 (3) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben meghatározza, hogy milyen 

információkat kell benyújtani az illetékes 

hatóságokhoz egy harmadik félnek az (1) 

bekezdés szerinti felhatalmazására 

irányuló kérelemben. 

 Az ESMA az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül] benyújtja a Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás meghatározza az STS-értékpapírosítás harmadik fél általi tanúsítására 

vonatkozó kritériumokat.  

 

Módosítás  431 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 A 14. cikk (1a) bekezdésében említett 

harmadik félnek az illetékes hatóságtól 

felhatalmazást kell kapnia annak 

értékelésére, hogy az értékpapírosítások 

megfelelnek-e a 7–10. vagy a 11–13. 

cikkben rögzített STS kritériumoknak. Az 

illetékes hatóság az alábbi feltételek 

teljesülése esetén adhatja meg a 

felhatalmazást: 
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 a) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetésmentes és költségalapú 

díjakat számít fel az általa vizsgált 

értékpapírosítások kezdeményezőinek, 

szponzorainak, illetve a különleges célú 

gazdasági egységeknek, és a díjakat nem 

teszi függővé az értékelés eredményétől és 

nem viszonyítja ahhoz; 

 b) a harmadik fél nem a 2002/87/EK 

irányelv 2. cikkének 4. pontjában 

meghatározott szabályozott vállalkozás, 

sem pedig az 1060/2009/EK rendelet 3. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott hitelminősítő intézet, és a 

harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását; 

 c) a harmadik fél semmilyen 

formában nem nyújt tanácsadó, audit 

vagy ezekkel egyenértékű szolgáltatást a 

harmadik fél által vizsgált 

értékpapírosításokban részt vevő 

kezdeményezőnek, szponzornak vagy 

különleges célú gazdasági egységnek; 

 d) a harmadik fél vezetőtestületének 

tagjai a harmadik fél feladatai 

tekintetében megfelelő szakképesítéssel, 

ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, továbbá jó hírnévnek 

örvendő és feddhetetlen személyek; 

 e) a harmadik fél vezetőtestületének 

legalább egyharmada, de legalább két fő 

független igazgató; 

 f) a harmadik félnek minden 

szükséges intézkedést meg kell tennie 

annak biztosítására, hogy az STS 

értékpapírosítás követelményeinek való 

megfelelés ellenőrzését ne befolyásolja 

semmilyen meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben a harmadik fél, annak 

részvényesei vagy tagjai, vezetői, 

munkavállalói vagy bármely olyan egyéb 

természetes személyek érintettek, akik 

szolgáltatást nyújtanak a harmadik félnek 

vagy annak ellenőrzése alatt állnak. E 

célból a harmadik félnek hatékony belső 
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kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 

meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia az STS kritériumoknak 

való megfelelés független értékelésének 

biztosítása céljából. A harmadik félnek 

rendszeresen át kell tekintenie és felül kell 

vizsgálnia az említett szabályokat és 

eljárásokat a hatékonyságuk értékelése, 

valamint annak eldöntése érdekében, 

hogy szükséges-e naprakésszé tenni őket. 

 g) a harmadik fél bizonyítani tudja, 

hogy megfelelő működési biztosítékokkal 

és belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek 

alkalmassá teszik az STS kritériumoknak 

való megfelelés vizsgálatára. 

 Az illetékes hatóságnak vissza kell vonnia 

a felhatalmazást, ha úgy ítéli meg, hogy az 

adott fél jelentős mértékben nem teljesíti a 

fenti feltételeket. 

 (2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 

felhatalmazott harmadik félnek 

haladéktalanul értesítenie kell az illetékes 

hatóságát az említett bekezdés alapján 

benyújtott információkban beállt jelentős 

változásokról vagy más olyan 

változásokról, amelyekről ésszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolnák az 

illetékes hatóság értékelését. 

 (3) Az illetékes hatóság költségalapú 

díjakat számolhat fel azoknak az indokolt 

kiadásoknak a fedezésére, amelyek az (1) 

bekezdésben említett harmadik fél 

felhatalmazásra irányuló kérelmének 

elbírálásával, valamint kedvező elbírálás 

esetén az (1) bekezdésben megállapított 

feltételeknek való megfelelése nyomon 
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követésével kapcsolatban merülnek fel. 

 (4) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben meghatározza, hogy milyen 

információkat kell benyújtani az illetékes 

hatóságokhoz egy harmadik félnek az (1) 

bekezdés szerinti felhatalmazására 

irányuló kérelemben. 

 Az ESMA az említett szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [e rendelet 

hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül] benyújtja a Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 Felhatalmazott harmadik felek 

 (1)  Az STS értékpapírosítás 

követelményeinek való megfelelést a 14. 

cikk (3a) bekezdése alapján ellenőrző 

harmadik felet az ESMA hatalmazza fel. 

A felhatalmazás csak a következő 

feltételek teljesülése esetén adható meg: 

 a)  a harmadik fél 

megkülönböztetésmentes és költségalapú 

díjakat számít fel az általa vizsgált 

értékpapírosítások kezdeményezőinek, 

szponzorainak, illetve a különleges célú 

gazdasági egységeknek, és a díjakat nem 

teszi függővé az értékelés eredményétől és 

nem viszonyítja ahhoz; 
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 b)  a harmadik fél nem a 2002/87/EK 

irányelv 2. cikkének 4. pontjában 

meghatározott szabályozott vállalkozás, 

sem pedig az 1060/2009/EK rendelet 3. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott hitelminősítő intézet, és a 

harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását; 

 c)  a harmadik fél semmilyen 

formában nem nyújt tanácsadó, audit 

vagy ezekkel egyenértékű szolgáltatást a 

harmadik fél által vizsgált 

értékpapírosításokban részt vevő 

kezdeményezőnek, szponzornak vagy 

különleges célú gazdasági egységnek; 

 d)  a harmadik fél vezetőtestületének 

tagjai a harmadik fél feladatai 

tekintetében megfelelő szakképesítéssel, 

ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, továbbá jó hírnévnek 

örvendő és feddhetetlen személyek; 

 e)  a harmadik fél vezetőtestületének 

legalább fele, de legalább két fő független, 

az STS értékpapírosítási piac befektetőit 

képviselő igazgató; 

 f)  a harmadik félnek minden 

szükséges intézkedést meg kell tennie 

annak biztosítására, hogy az STS 

értékpapírosítás követelményeinek való 

megfelelés ellenőrzését ne befolyásolja 

semmilyen meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben a harmadik fél, annak 

részvényesei vagy tagjai, vezetői, 

munkavállalói vagy bármely olyan egyéb 

természetes személyek érintettek, akik 

szolgáltatást nyújtanak a harmadik félnek 

vagy annak ellenőrzése alatt állnak. E 

célból a harmadik félnek hatékony belső 

kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 
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meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia az STS-kritériumoknak 

való megfelelés független értékelésének és 

annak biztosítása céljából, hogy a 

harmadik fél az általa vizsgált 

értékpapírosításba befektetők érdekeit 

szem előtt tartva járjon el. A harmadik 

félnek rendszeresen át kell tekintenie és 

felül kell vizsgálnia az említett szabályokat 

és eljárásokat a hatékonyságuk értékelése, 

valamint annak eldöntése érdekében, 

hogy szükséges-e naprakésszé tenni őket. 

 g)  a harmadik fél bizonyítani tudja, 

hogy megfelelő működési biztosítékokkal 

és belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek 

alkalmassá teszik az STS-kritériumoknak 

való megfelelés vizsgálatára. 

 (2)  Ha nem teljesülnek a fent 

meghatározott feltételek, az az ESMA 

által adott felhatalmazás visszavonásával 

jár.  

Or. en 

 

Módosítás  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdésben említett uniós 

jogi aktusok hatálya alá nem tartozó 

szervezetek esetében a tagállamok 

kijelölnek egy vagy több illetékes 

hatóságot az e rendelet 4–14. cikkének való 

megfelelés biztosítása céljából. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az 

ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t, 

valamint a többi tagállam illetékes 

(4) A (3) bekezdésben említett uniós 

jogi aktusok hatálya alá nem tartozó 

szervezetek esetében a tagállamok 

kijelölnek egy vagy több illetékes 

hatóságot az e rendelet 4–14. cikkének való 

megfelelés biztosítása céljából. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az 

ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t, 

valamint a többi tagállam illetékes 
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hatóságait az illetékes hatóságok e 

bekezdés szerinti kijelöléséről. 

hatóságait az illetékes hatóságok e 

bekezdés szerinti kijelöléséről. 

 Ez a kötelezettség nem alkalmazandó az 

eszközfedezet melletti értékpapír 

kibocsátási program vagy más 

értékpapírosítási ügylet vagy konstrukció 

keretében kitettségeket értékesítő 

vállalatokra. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  434 

Burkhard Balz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdésben említett uniós 

jogi aktusok hatálya alá nem tartozó 

szervezetek esetében a tagállamok 

kijelölnek egy vagy több illetékes 

hatóságot az e rendelet 4–14. cikkének való 

megfelelés biztosítása céljából. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az 

ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t, 

valamint a többi tagállam illetékes 

hatóságait az illetékes hatóságok e 

bekezdés szerinti kijelöléséről. 

(4) A (3) bekezdésben említett uniós 

jogi aktusok hatálya alá nem tartozó 

szervezetek esetében a tagállamok 

kijelölnek egy vagy több illetékes 

hatóságot az e rendelet 4–14. cikkének való 

megfelelés biztosítása céljából. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az 

ESMA-t, az EBH-t és az EIOPA-t, 

valamint a többi tagállam illetékes 

hatóságait az illetékes hatóságok e 

bekezdés szerinti kijelöléséről. A 

kijelölésre vonatkozó kötelezettség nem 

alkalmazandó az eszközfedezet melletti 

értékpapír kibocsátási program vagy más 

értékpapírosítási ügylet vagy konstrukció 



 

PE587.508v01-00 100/126 AM\1101734HU.doc 

HU 

keretében kitettségeket értékesítő 

vállalatokra. 

Or. en 

 

Módosítás  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az illetékes hatóság köteles 

rendszeresen felülvizsgálni az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok, a különleges célú gazdasági 

egységek és az eredeti hitelezők által az e 

rendeletnek való megfelelés céljából 

bevezetett szabályzatokat, folyamatokat és 

mechanizmusokat. 

(2) Az illetékes hatóság köteles 

rendszeresen felülvizsgálni az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és az eredeti hitelezők által az 

e rendeletnek való megfelelés céljából 

bevezetett szabályzatokat, folyamatokat és 

mechanizmusokat. 

Or. en 

 

Módosítás  436 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az illetékes hatóság többek között 

rendszeres helyi ellenőrzések révén 

figyelemmel kíséri azon 

értékpapírosítások új kibocsátásait, 

amelyekkel kapcsolatban a piac kevés 

tapasztalattal rendelkezik, annak 

érdekében, hogy a 17. cikk (1) 

bekezdésében említett jogsértéseket 

felderítse és kimutassa azon 

sajátosságokat, amelyekre e rendelet 

rendelkezéseinek kijátszásán kívül nincs 

más kézzelfogható magyarázat. 
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Or. en 

 

Módosítás  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az 

értékpapírosítási ügyletekből eredő 

kockázatokat, köztük a reputációs 

kockázatokat az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok, a 

különleges célú gazdasági egységek és az 

eredeti hitelezők megfelelő szabályzatok és 

eljárások segítségével értékeljék és 

kezeljék. 

(3) Az illetékes hatóságoknak elő kell 

írniuk, hogy az értékpapírosítási 

ügyletekből eredő kockázatokat, köztük a 

reputációs kockázatokat az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok és az eredeti hitelezők 

megfelelő szabályzatok és eljárások 

segítségével értékeljék és kezeljék. 

Or. en 

 

Módosítás  438 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az illetékes hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az 

értékpapírosítási ügyletekből eredő 

kockázatokat, köztük a reputációs 

kockázatokat az értékpapírosítást 

kezdeményezők, a szponzorok, a 

különleges célú gazdasági egységek és az 

eredeti hitelezők megfelelő szabályzatok és 

eljárások segítségével értékeljék és 

kezeljék. 

(3) Az illetékes hatóságoknak elő kell 

írniuk, hogy az értékpapírosítási 

ügyletekből eredő kockázatokat, köztük a 

reputációs kockázatokat az 

értékpapírosítást kezdeményezők, a 

szponzorok, a különleges célú gazdasági 

egységek és az eredeti hitelezők megfelelő 

szabályzatok és eljárások segítségével 

értékeljék és kezeljék. 

Or. en 
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Indokolás 

Annak biztosítására szolgál, hogy a kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozó 

felelősség határozottan az értékpapírosító felekre hárul, míg az illetékes hatóság hatáskörrel 

rendelkezik annak kikényszerítéséhez, hogy az értékpapírosító felek elvégezzék e feladatokat. 

 

Módosítás  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. cikk 

 Makroprudenciális felügyelet 

 Az Európai Rendszerkockázati Testület 

látja el az európai értékpapírosítási piac 

makroprudenciális felügyeletét és 

intézkedéseket tesz a piaci 

körülményekhez való igazodás, az 

eszközbuborékok kialakulásának 

megakadályozása és a piacok 

megszűnésének megelőzése érdekében. 

 A piaci körülményekhez való igazodás 

érdekében az Európai Rendszerkockázati 

Testület a következő intézkedéseket 

javasolja az illetékes hatóságoknak: 

 - az e rendelet 4. cikkében szereplő 

kockázatmegtartási arány mértékének 

kiigazítása a piaci szegmensek 

sajátosságainak és az értékpapírosított 

eszközökre alkalmazandó garanciák 

figyelembevétele mellett; 

 - a hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről szóló 575/2013/EU 

rendelet 259., 260., 261., 263. és 264. 

cikkében szereplő, az értékpapírosításokra 

vonatkozó kockázati szint kiigazítása; 

 - az értékpapírosítási piacon 

működő hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó tőkeáttételi 

mutató, likviditásfedezeti ráta, nettó stabil 
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forrásellátottsági ráta kiigazítása. 

Or. en 

 

Módosítás  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. cikk 

 Az értékpapírosítást kezdeményező vagy a 

szponzor felhatalmazással rendelkezik 

arra, hogy megadja a 14. cikk (2) 

bekezdése alapján kért megerősítő 

nyilatkozatot arról, hogy az 

értékpapírosítás megfelel a 8. és 9. cikk 

bizonyos vagy összes kritériumainak. 

ABCP-program esetében a szponzor 

illetékes hatósága felhatalmazással 

rendelkezik arra, hogy megadja a 14. cikk 

(2) bekezdése alapján kért megerősítő 

nyilatkozatot arról, hogy az ABCP-

program megfelel a 12. cikk bizonyos vagy 

összes kritériumainak. A megerősítő 

nyilatkozat jogilag kötelező érvényű az 

Európai Unión belüli felügyeleti 

hatóságokra nézve. 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

 

Módosítás  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok azon jogának 

sérelme nélkül, hogy e rendelet 19. cikke 

értelmében büntetőjogi szankciókról 

rendelkezzenek és azokat elrendeljék, a 

tagállamok szabályokat állapítanak meg az 

olyan helyzetekben alkalmazandó 

közigazgatási szankciók és korrekciós 

intézkedések meghatározására, 

amelyekben: 

(1) A tagállamok szabályokat 

állapítanak meg az olyan helyzetekben 

alkalmazandó közigazgatási szankciók és 

korrekciós intézkedések meghatározására, 

amelyekben: 

Or. en 

Indokolás 

A következő albekezdésekkel kapcsolatos módosítások a tőkekövetelmény-rendelet 407. cikke 

alapján bevezetik a „gondatlanság vagy mulasztás” vizsgálatát. Ez annak biztosítására 

szolgál, hogy különbséget tegyenek az egyik fél részéről elkövetett súlyos gondatlanság és 

szándék és a másik fél kevésbé súlyos gondatlansága között. 

 

Módosítás  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező nem 

teljesítette a 4. cikk követelményeit; 

a) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor vagy az eredeti hitelező 

gondatlanság vagy mulasztás miatt nem 
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teljesítette a 4. cikk követelményeit; 

Or. en 

Indokolás 

Az ezen albekezdés módosítása a tőkekövetelmény-rendelet 407. cikke alapján bevezeti a 

„gondatlanság vagy mulasztás” vizsgálatát. Ez annak biztosítására szolgál, hogy különbséget 

tegyenek az egyik fél részéről elkövetett súlyos gondatlanság és szándék és a másik fél kevésbé 

súlyos gondatlansága között. 

 

Módosítás  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette az 5. cikk 

követelményeit; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység gondatlanság vagy mulasztás miatt 

nem teljesítette az 5. cikk követelményeit; 

Or. en 

Indokolás 

Az ezen albekezdés módosítása a tőkekövetelmény-rendelet 407. cikke alapján bevezeti a 

„gondatlanság vagy mulasztás” vizsgálatát. Ez annak biztosítására szolgál, hogy különbséget 

tegyenek az egyik fél részéről elkövetett súlyos gondatlanság és szándék és a másik fél kevésbé 

súlyos gondatlansága között. 

 

Módosítás  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette az 5. cikk 

b) az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor nem teljesítette az 5. cikk 
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követelményeit; követelményeit; 

Or. en 

 

Módosítás  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az értékpapírosítást kezdeményező, 

a szponzor és a különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette az 5. cikk 

követelményeit; 

b) az értékpapírosítást kezdeményező 

vagy a szponzor nem teljesítette az 5. cikk 

követelményeit; 

Or. en 

 

Módosítás  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

az értékpapírosítást kezdeményező, 

szponzor és különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette e rendelet 7–10. 

vagy 11–13. cikkének követelményeit. 

STS-ként megjelölt értékpapírosítás esetén 

és ha az értékpapírosítást kezdeményező, 

szponzor vagy különleges célú gazdasági 

egység hanyagság vagy mulasztás miatt 

nem teljesítette e rendelet 7–10. vagy 11–

13. cikkének követelményeit. 

Or. en 

Indokolás 

Az ezen albekezdés módosítása a tőkekövetelmény-rendelet 407. cikke alapján bevezeti a 

„gondatlanság vagy mulasztás” vizsgálatát. Ez annak biztosítására szolgál, hogy különbséget 

tegyenek az egyik fél részéről elkövetett súlyos gondatlanság és szándék és a másik fél kevésbé 

súlyos gondatlansága között. 
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Módosítás  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

az értékpapírosítást kezdeményező, 

szponzor és különleges célú gazdasági 

egység nem teljesítette e rendelet 7–10. 

vagy 11–13. cikkének követelményeit. 

az értékpapírosítást kezdeményező vagy a 

szponzor nem teljesítette e rendelet 7–10. 

vagy 11–13. cikkének követelményeit. 

Or. en 

 

Módosítás  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 az értékpapírosítást kezdeményező vagy a 

szponzor e rendelet 6. cikkét megsértve 

használja az „STS” megjelölést az 

értékpapírosítására, jóllehet az 

értékpapírosítás megfelel vagy az e 

rendelet 7–10., vagy 11–13. cikkében 

foglalt valamennyi követelménynek. 

Or. en 

 

Módosítás  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 az értékpapírosítást kezdeményező vagy a 

szponzor az e rendelet 14. cikkének (1) 

bekezdése szerinti félrevezető értesítést 

tesz; 
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Or. en 

 

Módosítás  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok azt is biztosítják, hogy az 

közigazgatási szankciókat és/vagy 

korrekciós intézkedéseket ténylegesen 

végrehajtsák. 

A tagállamok azt is biztosítják, hogy az 

közigazgatási szankciókat és/vagy 

korrekciós intézkedéseket ténylegesen 

végrehajtsák. Az ilyen közigazgatási 

szankciók és korrekciós intézkedések 

azonban nem irányulhatnak a különleges 

célú gazdasági egységre, vagy nem 

lehetnek máshogyan az adott 

értékpapírosítási ügylet befektetőinek 

kárára. 

Or. en 

Indokolás 

Az új szabályozás célja az uniós pénzügyi piacok integrációjának előmozdítása. Ez csak a 

befektetői bizalom visszaszerzésével valósítható meg. Ha azonban a (2) bekezdésben javasolt 

bírságokat kivetik a különleges célú gazdasági egységekre, a bírságokat azon ügylet 

eszközeiből kellene kifizetni, amelynek a különleges célú gazdasági egység a szerves részét 

képezi, ennélfogva hiány keletkezne a befektetők rendelkezésére álló pénzeszközök 

tekintetében. Ez látens kockázatot jelentene a befektetők számára, és ismét veszélynek lenne 

kitéve a befektetői bizalom. 

 

Módosítás  451 

Thomas Mann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E szabályoknak a szankciók 

arányos, a jogsértés jellegének 

figyelembevételével történő alkalmazása 

révén el kell ismerniük a piaci szereplők 
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jóhiszeműségét. 

Or. en 

 

Módosítás  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) legalább 5 000 000 EUR összegű 

maximális közigazgatási bírság, vagy azon 

tagállamok esetében, amelyeknek 

pénzneme nem az euró, [az e rendelet 

hatálybalépése napján] a nemzeti valutában 

ennek megfelelő érték 

e) legalább 10 000 000 EUR összegű 

maximális közigazgatási bírság, vagy azon 

tagállamok esetében, amelyeknek 

pénzneme nem az euró, [az e rendelet 

hatálybalépése napján] a nemzeti valutában 

ennek megfelelő érték; 

Or. it 

 

Módosítás  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) vagy jogi személy esetében, az e) 

pontban említett maximális közigazgatási 

bírság, vagy a jogi személy teljes éves 

árbevételének legfeljebb 10 %-a a vezető 

testület által jóváhagyott legutolsó 

rendelkezésre álló beszámoló alapján; 

amennyiben a jogi személy anyavállalat, 

vagy olyan anyavállalat leányvállalata, 

amelynek a 2013/34/EU irányelv 

értelmében összevont pénzügyi beszámolót 

kell készítenie, a figyelembe veendő teljes 

éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre 

álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve 

által jóváhagyott összevont beszámoló 

szerinti teljes éves árbevétel, vagy a 

vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, 

f) vagy jogi személy esetében, az e) 

pontban említett maximális közigazgatási 

bírság, vagy a jogi személy teljes éves 

árbevételének legfeljebb 20%-a a vezető 

testület által jóváhagyott legutolsó 

rendelkezésre álló beszámoló alapján; 

amennyiben a jogi személy anyavállalat, 

vagy olyan anyavállalat leányvállalata, 

amelynek a 2013/34/EU irányelv 

értelmében összevont pénzügyi beszámolót 

kell készítenie, a figyelembe veendő teljes 

éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre 

álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve 

által jóváhagyott összevont beszámoló 

szerinti teljes éves árbevétel, vagy a 

vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, 
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annak megfelelő típusú bevétel; annak megfelelő típusú bevétel; 

Or. it 

 

Módosítás  454 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a jogsértésből származó haszon 

összegének legalább kétszeresét kitevő 

maximális közigazgatási bírság, ha ez a 

haszon meghatározható, akkor is, ha ez az 

összeg meghaladja az e) és f) pont szerinti 

maximális összegeket. 

g) a jogsértésből származó haszon 

összegének legalább háromszorosát kitevő 

maximális közigazgatási bírság, ha ez a 

haszon meghatározható, akkor is, ha ez az 

összeg meghaladja az e) és f) pont szerinti 

maximális összegeket. 

Or. en 

 

Módosítás  455 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) legalább a jogsértésből származó 

haszon összegét kitevő minimális 

közigazgatási bírság, ha ez a haszon 

meghatározható, akkor is, ha ez az összeg 

meghaladja az e) és f) pont szerinti 

maximális összegeket. 

Or. en 

 

Módosítás  456 

Thomas Mann 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Amennyiben jóhiszemű jogsértés 

történik: 

 a) meg kell hagyni az STS 

értékpapírosítási címkét az 

értékpapírosított eszköz teljes élettartama 

alatt, ha a jogsértést orvosolják 

 b) ha megmarad az STS 

értékpapírosítási címke és a jogsértést 

orvosolják, nem alakulhat ki 

kényszereladás 

Or. en 

 

Módosítás  457 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az illetékes hatóságok az e rendelet 

17. cikke értelmében előírt közigazgatási 

szankciók vagy korrekciós intézkedések 

típusának és szintjének meghatározása 

során figyelembe vesznek minden lényeges 

körülményt, beleértve adott esetben a 

következőket: 

(2) Az illetékes hatóságoknak az e 

rendelet 17. cikke értelmében előírt 

közigazgatási szankciók vagy korrekciós 

intézkedések típusának és szintjének 

meghatározása során figyelembe kell 

venniük minden lényeges körülményt, 

beleértve azt is, hogy a jogsértés 

mennyiben volt szándékos, vagy hogy 

ténybeli tévedésből adódik-e, valamint 
adott esetben a következőket: 

Or. en 

Indokolás 

A szabályok összetettsége arányosságot tesz szükségessé a szankciók alkalmazása 

tekintetében. Előfordulhat, hogy a szabályokat nem szándékosan vagy ténybeli tévedésből 

adódóan szegik meg. 
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Módosítás  458 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18. cikk – 3 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

 (3) A szankciókat arányos módon kell 

alkalmazni, ami magában foglalja a 

jogsértés jellegének figyelembevételét. 

Or. en 

 

Módosítás  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az európai felügyeleti hatóságok 

vegyes bizottsága keretében külön 

értékpapírosítási bizottságot kell 

létrehozni, amelyen belül az illetékes 

hatóságok szoros koordinációt folytatnak 

az e rendelet 16–19. cikke szerinti 

feladataik elvégzése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha valamely illetékes hatóság (3) Ha valamely illetékes hatóság 
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megállapítja, hogy ezt a rendeletet 

megsértették vagy oka van ezt hinni, 

megállapításairól kellő részletességgel 

tájékoztatja az értékpapírosítást 

kezdeményező, szponzor, eredeti hitelező, 

különleges célú gazdasági egység vagy 

befektető illetékes felügyeleti hatóságát. 

Az érintett illetékes hatóságoknak szorosan 

össze kell hangolniuk felügyeleti 

tevékenységüket, és konzisztens 

döntéseket kell hozniuk. 

megállapítja, hogy ezt a rendeletet 

megsértették vagy oka van ezt hinni, 

megállapításairól kellő részletességgel 

tájékoztatja az értékpapírosítást 

kezdeményező, szponzor, eredeti hitelező 

vagy befektető illetékes hatóságát. Az 

érintett illetékes hatóságoknak szorosan 

össze kell hangolniuk felügyeleti 

tevékenységüket a konzisztens döntések 

meghozatalának érdekében, a jogsértést 

megállapító illetékes hatóságnak pedig 

értesítenie kell az ESMA-t. 

Or. en 

Indokolás 

Az ESMA-t az elejétől fogva értesíteni kell a több joghatóságot érintő jogsértési esetekről. 

 

Módosítás  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha a (3) bekezdésben említett 

jogsértés az e rendelet 14. cikkének (1) 

bekezdése szerinti, helytelen vagy 

félrevezető értesítésben valósul meg, az ezt 

a jogsértést megállapító illetékes hatóság 

haladéktalanul tájékoztatja az ESMA-t, az 

EBH-t és az EIOPA-t is a 

megállapításairól. 

(4) Ha a (3) bekezdésben említett 

jogsértés az e rendelet 14. cikkének (1) 

bekezdése szerinti, helytelen vagy 

félrevezető értesítésben valósul meg, az ezt 

a jogsértést megállapító illetékes hatóság 

haladéktalanul tájékoztatja az EBH-t és az 

EIOPA-t is a megállapításairól. 

Or. en 

Indokolás 

A 21. cikk (3) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  462 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (3) bekezdésben említett 

információ kézhezvételét követően az 

illetékes hatóság minden szükséges 

intézkedést megtesz a megállapított 

jogsértés megszüntetése érdekében és 

tájékoztatja a többi érintett illetékes 

hatóságot, mindenekelőtt az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor, a különleges célú gazdasági 

egység illetékes hatóságát, valamint ha 

ismert, az értékpapírosítási pozíció 

birtokosának illetékes hatóságait. Az 

illetékes hatóságok közti 

véleménykülönbség esetén az ügy az 

ESMA-hoz utalható és az 1095/2010/EU 

rendelet 19. cikke, és adott esetben 20. 

cikke szerinti eljárás alkalmazandó. 

(5) A (3) bekezdésben említett 

információ kézhezvételét követően az 

illetékes hatóság minden szükséges 

intézkedést megtesz a megállapított 

jogsértés megszüntetése érdekében és 

tájékoztatja a többi érintett illetékes 

hatóságot, mindenekelőtt az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor, a különleges célú gazdasági 

egység illetékes hatóságát, valamint ha 

ismert, az értékpapírosítási pozíció 

birtokosának illetékes hatóságait. Az 

illetékes hatóságok közti 

véleménykülönbség esetén az ügy az 

ESMA-hoz utalható és az 1095/2010/EU 

rendelet 19. cikke, és adott esetben 20. 

cikke szerinti eljárás alkalmazandó, kivéve 

azon ügyeket, amikor a 16. cikk (4) 

bekezdésben említett illetékes hatóság már 

megadta a kötelező megerősítő 

nyilatkozatot. 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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Módosítás  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (3) bekezdésben említett 

információ kézhezvételét követően az 

illetékes hatóság minden szükséges 

intézkedést megtesz a megállapított 

jogsértés megszüntetése érdekében és 

tájékoztatja a többi érintett illetékes 

hatóságot, mindenekelőtt az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor, a különleges célú gazdasági 

egység illetékes hatóságát, valamint ha 

ismert, az értékpapírosítási pozíció 

birtokosának illetékes hatóságait. Az 

illetékes hatóságok közti 

véleménykülönbség esetén az ügy az 

ESMA-hoz utalható és az 1095/2010/EU 

rendelet 19. cikke, és adott esetben 20. 

cikke szerinti eljárás alkalmazandó. 

(5) A (3) bekezdésben említett 

információ kézhezvételét követően az 

illetékes hatóság minden szükséges 

intézkedést megtesz a megállapított 

jogsértés megszüntetése érdekében és 

tájékoztatja a többi érintett illetékes 

hatóságot, mindenekelőtt az 

értékpapírosítást kezdeményező, a 

szponzor illetékes hatóságát, valamint ha 

ismert, az értékpapírosítási pozíció 

birtokosának illetékes hatóságait. Az 

illetékes hatóságok közti 

véleménykülönbség esetén az 

1095/2010/EU rendelet 19. cikke, és adott 

esetben 20. cikke szerinti eljárás 

alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

A 21. cikk (3) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  464 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdésA 2009/65/EK irányelv 

50a. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2009/65/EK irányelv 50a. cikke hatályát 

veszti. 

A 2009/65/EK irányelv 50a. cikkének 

helyébe az alábbi szöveg lép: 
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 „Az ÁÉKBV-alapkezelő társaságoknak és 

a saját kezelésben lévő ÁÉKBV-knak is az 

adott ÁÉKBV-ba befektetők érdekeit szem 

előtt tartva kell eljárniuk, és adott esetben 

korrekciós intézkedéseket kell hozniuk, ha 

egy értékpapírosítással kapcsolatos 

kockázat vállalását követően azt állapítják 

meg, hogy az értékpapírosítás nem teljesíti 

a(z) .../... európai parlamenti és tanácsi 

rendelet [STS-rendelet] követelményeit, 

különösen akkor, ha az érdekeltség 

megtartására és a megtartott érdekeltség 

nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan az 

említett rendeletben meghatározott 

követelmények nem teljesülnek.” 

Or. en 

 

Módosítás  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1060/2009/EK rendelet 

  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A (22) és (41) 

preambulumbekezdésben, a 8c. cikkben és 

a II. melléklet 1. pontjában a „strukturált 

pénzügyi eszköz” szövegrész helyébe az 

„értékpapírosított eszköz” szöveg lép. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  
1060/2009/EK rendelet 

  

 



 

AM\1101734HU.doc 117/126 PE587.508v01-00 

 HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A (34) és (40) 

preambulumbekezdésben, a 8. cikk (4) 

bekezdésében, a 8c. cikkben, a 10. cikk (3) 

bekezdésében, a 39. cikk (4) bekezdésében 

valamint az I. melléklet A. szakasza 2. 

pontjának ötödik bekezdésében, az I. 

melléklet B. szakaszának 5. pontjában, a 

II. mellékletben (cím és 2. pont), a III. 

melléklet I. részének 8., 24. és 45. 

pontjában, a III. melléklet III. részének 8. 

pontjában a „strukturált pénzügyi 

eszközök” szövegrész helyébe az 

„értékpapírosított eszközök” szöveg lép. 

 törölve 

Or. it 

 

Módosítás  467 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés2011/61/EU irányelv 

17. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2011/61/EU irányelv 17. cikke hatályát 

veszti. 

A 2011/61/EU irányelv 17. cikke helyébe 

az alábbi szöveg lép: 

 „Az ABAK-oknak az adott ABA-ba 

befektetők érdekeit szem előtt tartva kell 

eljárniuk, és adott esetben korrekciós 

intézkedéseket kell hozniuk, ha egy 

értékpapírosítással kapcsolatos kockázat 

vállalását követően azt állapítják meg, 

hogy az értékpapírosítás nem teljesíti az 

[STS] rendelet követelményeit, különösen 

akkor, ha az érdekeltség megtartására és a 

megtartott érdekeltség nyilvánosságra 

hozatalára vonatkozóan az [STS] 

rendeletben meghatározott követelmények 

nem teljesülnek.” 

Or. en 
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Módosítás  468 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés – 1 pont648/2012/EU rendelet 

2 cikk – 30 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

30. »fedezett kötvény«: az 

575/2013/EU rendelet 129. cikkének 
követelményeit teljesítő kötvény;” 

(30) »fedezett kötvény«: a 2009/65/EK 

irányelv 52. cikke (4) bekezdésének 
követelményeit teljesítő kötvény;” 

Or. en 

 

Módosítás  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az [e rendelet hatálybalépése 

napján] fennálló értékpapírosítási pozíciók 

tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és különleges 

célú gazdasági egységek csak akkor 

használhatják az „STS” megjelölést vagy 

közvetlenül vagy közvetetten erre a 

kifejezésre utaló megjelölést, ha az e 

rendelet 6. cikkében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek. 

(2) Az [e rendelet hatálybalépése 

napján] fennálló értékpapírosítási pozíciók 

tekintetében az értékpapírosítást 

kezdeményezők és szponzorok csak akkor 

használhatják az „STS” megjelölést vagy 

közvetlenül vagy közvetetten erre a 

kifejezésre utaló megjelölést, ha az e 

rendelet 6. cikkében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek. 

Or. en 

 

Módosítás  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Azon értékpapírosítások 

tekintetében, amelynek értékpapírjait 2011. 

január 1-jén vagy azt követően bocsátották 

ki, és az ezen dátumot megelőzően 

kibocsátott értékpapírosítások tekintetében 

akkor, ha azokba 2014. december 31-ét 

követően új alapul szolgáló kitettségeket 

vettek fel, akár helyettesítőként is, e 

rendelet 3. cikke alkalmazandó. 

(3) Azon értékpapírosított eszközökbe 

való különböző befektetések – például a(z) 

[e rendelet hatálybalépése napja] utáni 

vásárlás, eladás vagy birtoklás – 
tekintetében, amelyek értékpapírjait 2011. 

január 1-jén vagy azt követően bocsátották 

ki, és az ezen dátumot megelőzően 

kibocsátott értékpapírosítások tekintetében 

akkor, ha azokba 2014. december 31-ét 

követően új alapul szolgáló kitettségeket 

vettek fel, akár helyettesítőként is, e 

rendelet 3. cikke alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás lehetőséget ad annak elkerülésére, hogy az eszközöket menekülési áron kelljen 

értékesíteni, ami destabilizálná a piacot. 

 

Módosítás  471 

Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Azon értékpapírosítások 

tekintetében, amelynek értékpapírjait 2011. 

január 1-jén vagy azt követően bocsátották 

ki, és az ezen dátumot megelőzően 

kibocsátott értékpapírosítások tekintetében 

akkor, ha azokba 2014. december 31-ét 

követően új alapul szolgáló kitettségeket 

vettek fel, akár helyettesítőként is, e 

rendelet 3. cikke alkalmazandó. 

(3) Azon értékpapírosított eszközökbe 

a(z) [e rendelet hatálybalépése napja] 

után történt befektetések tekintetében, 

amelyek értékpapírjait 2011. január 1-jén 

vagy azt követően bocsátották ki, és az 

ezen dátumot megelőzően kibocsátott 

értékpapírosítások tekintetében akkor, ha 

azokba 2014. december 31-ét követően új 

alapul szolgáló kitettségeket vettek fel, 

akár helyettesítőként is, e rendelet 3. cikke 

alkalmazandó. 

Or. en 
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Módosítás  472 

Brian Hayes 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Azon értékpapírosítások 

tekintetében, amelynek értékpapírjait 2011. 

január 1-jén vagy azt követően bocsátották 

ki, és az ezen dátumot megelőzően 

kibocsátott értékpapírosítások tekintetében 

akkor, ha azokba 2014. december 31-ét 

követően új alapul szolgáló kitettségeket 

vettek fel, akár helyettesítőként is, e 

rendelet 3. cikke alkalmazandó. 

(3) Azon értékpapírosítások 

tekintetében, amelyek teljesítika az STS-

kritériumokat, és amelyek értékpapírjait 

2011. január 1-jén vagy azt követően 

bocsátották ki, és az ezen dátumot 

megelőzően kibocsátott értékpapírosítások 

tekintetében akkor, ha azokba 2014. 

december 31-ét követően új alapul szolgáló 

kitettségeket vettek fel, akár 

helyettesítőként is, e rendelet 3. cikke 

alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Addig az időpontig, amíg a 

Bizottság által az e rendelet 5. cikke (3) 

bekezdése alapján elfogadandó 

szabályozástechnikai standardok 

alkalmazandóvá nem válnak, az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek, a 

szponzoroknak és a különleges célú 

gazdasági egységeknek az e rendelet 5. 

cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában 

meghatározott kötelezettségek céljára az 5. 

cikk (2) bekezdésében említett weboldalon 

kell elérhetővé tenniük az (EU) 2015/3 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

I–VIII. mellékletében említett 

információkat. 

(6) Addig az időpontig, amíg a 

Bizottság által az e rendelet 5. cikke (3) 

bekezdése alapján elfogadandó 

szabályozástechnikai standardok 

alkalmazandóvá nem válnak, az 

értékpapírosítást kezdeményezőknek és a 

szponzoroknak az e rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésének a) és e) pontjában 

meghatározott kötelezettségek céljára az 5. 

cikk (2) bekezdésében említett weboldalon 

kell elérhetővé tenniük az (EU) 2015/3 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

I–VIII. mellékletében említett 

információkat. 
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Or. en 

 

Módosítás  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBH, szorosan együttműködve 

az ESMA-val és az EIOPA-val, [e rendelet 

hatálybalépése után két évvel], majd azután 

háromévente jelentést tesz közzé az e 

rendelet 6–14. cikkében meghatározott 

STS-követelmények végrehajtásáról. 

(1) Az EBH, szorosan együttműködve 

az ESMA-val és az EIOPA-val, [e rendelet 

hatálybalépése után tizennyolc hónappal], 

majd azután kétévente jelentést tesz közzé 

az e rendelet 6–14. cikkében meghatározott 

STS-követelmények végrehajtásáról. 

Or. it 

 

Módosítás  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ESMA, szorosan 

együttműködve az EBH-val és az EIOPA-

val, [e rendelet hatálybalépése után három 

évvel] jelentést tesz közzé az e rendelet 5. 

cikkében foglalt átláthatósági 

követelmények működéséről és az uniós 

értékpapírosítási piac átláthatóságának 

szintjéről. 

(3) Az ESMA, szorosan 

együttműködve az EBH-val és az EIOPA-

val, [e rendelet hatálybalépése után két 

évvel] jelentést tesz közzé az e rendelet 5. 

cikkében foglalt átláthatósági 

követelmények működéséről és az uniós 

értékpapírosítási piac átláthatóságának 

szintjéről. 

Or. it 

 

Módosítás  476 

Molly Scott Cato 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ESMA legkésőbb [e rendelet 

hatálybalépése után két évvel], szorosan 

együttműködve az EBH-val és az EIOPA-

val, jelentést tesz közzé egy szabályozási 

keret megvalósíthatóságáról, amely 

kiegészíti az e rendeletben az 

értékpapírosításra vonatkozóan 

létrehozott új keretet, kialakítja a 

korlátozott banklicenccel rendelkező 

hitelintézetek rendszerét, ellátja a 

különleges célú gazdasági egységek 

feladatait és kizárólagos joggal 

rendelkezik ahhoz, hogy kitettségeket 

vásároljon az értékpapírosítást 

kezdeményezőktől és a megvásárolt 

kitettségekből képzett követeléseket adjon 

el befektetőknek. A jelentés a közrend és a 

reálgazdaság szempontjából részletesen 

megvizsgálja annak az előnyeit és 

hátrányait, ha a jelenlegi rendkívül 

heterogén helyzethez képest világosan 

kijelölt szervezetek jönnek lére, amelyek 

meghatározott felügyeleti és 

fizetésképtelenségi rendszer alá tartoznak, 

amely kiterjed az értékpapírosítást 

kezdeményezők és a befektetők közötti 

alapvető közvetítői tevékenységekre. 

Or. en 

 

Módosítás  477 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az EBH legkésőbb [e rendelet 

hatálybalépése után hat hónappal], 

szorosan együttműködve az ESMA-val és 

az EIOPA-val, jelentést tesz közzé egy 
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egyszerű, átlátható és egységesített 

szintetikus értékpapírosítási keret 

létrehozásáról, amely a mérleg szerinti 

értékpapírosításra korlátozódik és 

magában foglalja az ilyen 

értékpapírosításokra vonatkozó 

tőkekövetelményekre irányuló 

javaslatokat; 

Or. en 

 

Módosítás  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A jelentés részletes elemzést 

tartalmaz az STS-értékpapírosításnak a 

reálgazdaságra és különösen a kkv-k 

hitelhez való hozzáférésére gyakorolt 

hatásáról, figyelembe véve többek között a 

pénzügyi piac stabilitását fenyegető 

esetleges kockázatokat, valamint nyomon 

követve nemcsak az összesített, hanem a 

lebontott adatokat is. 

Or. it 

 

Módosítás  479 

Paul Tang 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ERKT éves jelentést készít az 

értékpapírosítási piac helyzetéről 

makroprudenciális szempontból, és 

ösztönzi az e rendelet 16a. cikkével 

összhangban tett javaslatokat. 
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Or. en 

 

Módosítás  480 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A Bizottság legkésőbb [e rendelet 

hatálybalépése után 12 hónappal] az EBH 

(4) bekezdésben említett jelentése alapján 

jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak egy 

egyszerű, átlátható és egységesített 

szintetikus értékpapírosítási javaslatokra 

irányuló keret létrehozásáról, amely a 

mérleg szerinti értékpapírosításra 

korlátozódik és magában foglalja az ilyen 

értékpapírosítások megfelelő 

tőkekövetelményeire irányuló javaslatokat 

is, adott esetben jogalkotási javaslatokkal 

együtt. 

Or. en 

 

Módosítás  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

négy évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

három évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

 A jelentésben figyelembe veszi az 

értékpapírosítás terén történt nemzetközi 

fejleményeket és különösen az egyszerű, 

átlátható és egységesített 

értékpapírosításra vonatkozó 



 

AM\1101734HU.doc 125/126 PE587.508v01-00 

 HU 

kezdeményezéseket, és értékeli, hogy a 

harmadik országbeli értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és különleges 

célú gazdasági egységek tekintetében be 

lehet-e vezetni az STS 

értékpapírosításokra vonatkozó 

egyenértékűségi rendszert. 

Or. en 

 

Módosítás  482 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

négy évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

három évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

 A jelentésben figyelembe veszi az 

értékpapírosítás terén történt nemzetközi 

fejleményeket, és értékeli, hogy a 

harmadik országbeli értékpapírosítást 

kezdeményezők, szponzorok és különleges 

célú gazdasági egységek tekintetében be 

lehet-e vezetni az STS 

értékpapírosításokra vonatkozó 

egyenértékűségi rendszert. 

Or. en 

Módosítás  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

négy évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése után 

három évvel] jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
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működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

működéséről, adott esetben jogalkotási 

javaslatok kíséretében. 

Or. it 

 


