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Ändringsförslag  317 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

 Kapitel 3 – avsnitt 1 – avdelningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allmänna krav för STS-

värdepapperiseringar 

Krav för STS-värdepapperiseringar och 

hållbara STS-värdepapperiseringar 

  

  

Or. en 

Ändringsförslag  318 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-värdepapperiseringar, som uppfyller 

kraven i artiklarna 8, 9 och 10 i denna 

förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-värdepapperiseringar, som uppfyller 

kraven som anges i artiklarna 7a, 8, 9 och 

10 i denna förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

 Esma ska utarbeta riktlinjer och 

rekommendationer för harmoniserad 

tolkning och tillämpning av kraven som 

fastställts i dessa artiklar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Värdepapperiseringar, med undantag av Värdepapperiseringar som uppfyller kraven 
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ABCP-värdepapperiseringar, som 

uppfyller kraven i artiklarna 8, 9 och 10 i 

denna förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

i artiklarna 8, 9 och 10 i denna förordning 

ska anses vara enkla, transparenta och 

standardiserade (”STS”). 

Or. it 

 

Ändringsförslag  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-värdepapperiseringar, som uppfyller 

kraven i artiklarna 8, 9 och 10 i denna 

förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-värdepapperiseringar, som uppfyller 

kraven i artikel 7a eller kraven i artiklarna 

8, 9 och 10 i denna förordning ska anses 

vara enkla, transparenta och 

standardiserade (”STS”). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  321 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-värdepapperiseringar, som 

uppfyller kraven i artiklarna 8, 9 och 10 i 

denna förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

Värdepapperiseringar, med undantag av 

ABCP-program, ABCP-transaktioner 

eller andra privata värdepapperiseringar, 

som uppfyller kraven i artiklarna 8, 9 och 

10 i denna förordning ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”). 

Or. en 
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Ändringsförslag  322 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Förutom STS-värdepapperiseringarna 

som avses i punkt 1, kan 

värdepapperiseringar som upprättats före 

... [dag för ikraftträdandet av denna 

förordning], med undantag för ABCP-

program, ABCP-transaktioner och andra 

privata värdepapperiseringar, som 

uppfyller följande krav, använda sig av 

beteckningen ”STS” eller ”enkla, 

transparenta och standardiserade” eller 

en beteckning som hänvisar direkt eller 

indirekt till dessa villkor förutsatt att de 

uppfyller kraven i artiklarna 8.1, 8.3, 8.4, 

8.5, 8.6, 8.9, 9.2, 9.3 och 10.3 enligt 

följande: 

 (a) Om transaktionsdokumentationen 

medger aktiv portföljförvaltning uppfylls 

kravet i artikel 8.3 förutsatt att 

originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering som är direkt 

involverat i utförandet av 

värdepapperiseringen i STS-anmälan, 

inte under några omständigheter ägnar 

sig åt sådan aktiv portföljförvaltning. 

 (b) Kraven i artikel 8.6 uppfylls 

förutsatt att väsentliga ändringar i 

kreditgivningsprinciperna endast måste 

redovisas från och med datumet från 

STS-anmälan. 

 (c) Kraven som anges i artikel 9.2 

uppfylls förutsatt att offentliggörandet av 

riskreducerande åtgärder för ränte- och 

valutarisken kan inkluderas i STS-

anmälan. 

 (d) Kraven som anges i artikel 10.3 

uppfylls förutsatt att kassaflödesmodellen 

för skulder endast måste tillhandahållas i 
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förväg från och med datumet för STS-

anmälan. 

 (e) Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering, ska säkerställa att 

investerare har lätt och snabb tillgång till 

alla i sak relevanta data om 

kreditkvaliteten och resultatutvecklingen 

för de enskilda underliggande 

exponeringarna, kassaflödena och 

säkerheterna för värdepapperiseringen 

samt sådan information som är nödvändig 

för att utföra heltäckande och väl 

underbyggda stresstester på kassaflödena 

och värdena på säkerheterna för de 

underliggande exponeringarna. I dessa 

syften ska i sak relevanta data fastställas 

den dag då värdepapperiseringen sker och 

i tillämpliga fall beroende på 

värdepapperiseringens art därefter. 

Or. en 

Motivering 

Äldre värdepapperiseringar kommer att utgöra en stor del av marknaden. Därför är det 

viktigt att de som i praktiken kan kvalificeras som STS också ska få den beteckningen. Detta 

var inställningen i förhållande till äldre värdepapperiseringar i syfte att skilja mellan typ I 

och typ II i Solvens II-direktivet. Detta är ett antal kriterier som gäller äldre transaktioner 

och som vi anser ger en lämplig jämvikt. 

 

Ändringsförslag  323 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Hållbara STS-värdepapperiseringar ska 

uppfylla samma krav som andra STS-

värdepapperiseringar, men ska även 

öronmärkas som hållbara och 

ansvarsfulla investeringsprojekt eller 

integreras direkt i ett underliggande 

hållbart investeringsprojekt som bidrar till 



 

AM\1101734SV.doc 7/121 PE587.508v01-00 

 SV 

att uppnå FN:s klimatavtal (COP 21). 

Dessa ska omfatta 

energieffektivitetsprojekt, grön 

infrastruktur samt miljömässigt 

innovativa projekt. Hållbara STS-

värdepapperiseringar ska gynnas av 25 % 

lägre bibehållande av risk och 25 % lägre 

riskminiminivå för värdepapperiseringar i 

artiklarna 259, 260, 261, 263 och 264 i 

förordning (EU) nr 575/2013 om 

tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Värdepapperiseringar, med undantag för 

ABCP-program och -transaktioner, och 

som sålts till investerare efter den 

1 januari 2011 före det datum då denna 

förordning träder i kraft, kommer att, 

från det ögonblick då de blir föremål för 

en anmälan i enlighet av artikel 14.1, 

betraktas som ”STS” förutsatt att 

 (a) de, vid tiden för emissionen, 

uppfyller kraven som anges i artikel 8.1–5 

och 7–9 samt artikel 9.1 och 9.3, 

 (b) de, då anmälan sker i enlighet med 

artikel 14.1, uppfyller kraven som anges i 

artikel 8.2 och 8.6, artikel 9.2 och 9.4–8 

samt artikel 10.1–4. 

Or. en 

Motivering 

Bestämmelserna om övergången måste förtydligas ytterligare. Kraven som 

värdepapperiseringarna måste uppfylla under denna bestämmelse hänvisar till STS-
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kriterierna. 

 

Ändringsförslag  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1) I samband med anmälan från en 

nationell behörig myndighet eller Esma 

till den relevanta originatorn eller det 

relevanta medverkande institutet i fråga 

om en värdepapperisering som är föremål 

för anmälan enligt artikel 14.1 om att den 

anmälande enheten inte är övertygad om 

att värdepapperiseringen fortsätter att 

uppfylla STS-kraven ska originatorn eller 

det medverkande institutet ha två 

månader på sig från det datum då 

anmälan mottas för att komma till rätta 

med situationen på ett sätt som är 

tillfredsställande för den anmälande 

myndigheten och ska informera 

investerare om anmälan. 

 (2) Under tvåmånadersperioden som 

följer på en anmälan från en behörig 

myndighet eller Esma enligt artikel 7.1b.1 

ska värdepapperiseringen som var 

föremål för anmälan inte mista sin STS-

beteckning. 

 (3) Om situationen har åtgärdats 

inom två månader från det att anmälan 

som avses i artikel 7.1b.1 tillkännagavs 

och den behöriga myndigheten ifråga är 

tillfredsställd ska värdepapperiseringen 

fortsatt betraktas som en STS-

värdepapperisering. 

 (4) Oaktat bestämmelserna i artikel 

7.1b.2 och 7.1b.3 har den behöriga 

myndigheten rätt att dra tillbaka 

värdepapperiseringens STS-beteckning 

om den bedömer att bibehållandet av 

STS-statusen skulle äventyra STS-

beteckningens integritet eller den 
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finansiella stabiliteten. 

 (5) Bestämmelserna i denna artikel 

ska inte begränsa rätten att införa 

sanktioner i enlighet med artiklarna 17 

och 18. 

Or. en 

Motivering 

Konsekvenserna av att förlora en STS-beteckning är allvarliga. Därför bör emittenterna ges 

en förlängd tidsfrist för att komma till rätta med situationen. Sanktioner kan fortfarande 

komma att tillämpas men STS-beteckningen bibehålls såvida inte bedömningen görs att den 

utgör en risk för beteckningens integritet eller den finansiella stabiliteten i sin helhet. 

 

Ändringsförslag  326 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Främjande av social och ekologisk 

övergång 

 Det minskade kapitalbehovet som uppstår 

i samband med en STS-

värdepapperisering bör först och främst 

bidra till att skapa nya lån som främjar 

social och ekologisk övergång. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De underliggande exponeringarna 1. De underliggande exponeringarna 
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ska förvärvas av ett specialföretag för 

värdepapperisering genom en försäljning 

eller överlåtelse på ett sätt som är 

verkställbart mot säljaren eller någon 

annan tredje part, även i det fall säljaren 

skulle bli insolvent. Överföringen av de 

underliggande exponeringarna till 

specialföretaget för värdepapperisering får 

inte omfattas av några stränga 

clawbackbestämmelser i det fall säljaren 

skulle bli insolvent. Om överföringen av de 

underliggande exponeringarna sker genom 

en överlåtelse och fullgörs först efter det att 

transaktionen avslutats måste åtminstone 

följande utlösande händelser ha inträffat: 

ska förvärvas av ett specialföretag för 

värdepapperisering på ett sätt som är 

verkställbart mot säljaren eller någon 

annan tredje part, även i det fall säljaren 

skulle bli insolvent. Överföringen av de 

underliggande exponeringarna till 

specialföretaget för värdepapperisering får 

inte omfattas av några stränga 

clawbackbestämmelser i det fall säljaren 

skulle bli insolvent. Om överföringen av de 

underliggande exponeringarna sker genom 

en överlåtelse och fullgörs först efter det att 

transaktionen avslutats måste åtminstone 

följande utlösande händelser ha inträffat: 

Or. en 

Motivering 

Det finns ännu ingen rättslig definition av termen ”äkta värdepapperisering” ännu även om 

den används frekvent av originatorer för att visa att försäljningen är juridiskt giltig. Det finns 

dock andra strukturer som används vid europeiska värdepapperiseringstransaktioner som 

inte utgår från en försäljning eller ett överlåtande av de underliggande tillgångarna och som 

har utarbetats med utgångspunkt i nationella lagar eller som har införts av nationella 

lagstiftare i syfte att möjliggöra stabila överföringar till specialföretaget för 

värdepapperisering. Därför skulle dessa andra överföringsmetoder uteslutas i onödan när 

man refererar till en ”äkta värdepapperisering”. 

 

Ändringsförslag  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Säljaren ska göra utfästelser och 

lämna garantier för att 
värdepapperiseringens underliggande 

exponeringar såvitt känt av denne inte är 

belastade eller är i ett tillstånd som skulle 

kunna inverka negativt på möjligheterna 

att verkställa försäljningen eller 

överlåtelsen. 

2. Värdepapperiseringens 

underliggande exponeringar ska inte 

belastas eller befinna sig i ett tillstånd som 

skulle kunna inverka negativt på 

specialföretagets möjligheter att 

verkställa, eller på dennes uppdrag, såvida 

inte risken för påverkan vederbörligen 

mildras av tillhandahållandet av reserver 

eller ytterligare kreditförstärkningar. 
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Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta 

överlåtbara värdepapper i enlighet med 

definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som enbart består av en eller 

följande tillgångstyper: 

 (a) Bostadslån. 

 (b) Kommersiella lån, 

kundfordringar, leasingavtal och 

kreditfaciliteter till företag inom en och 

samma kategori för att finansiera 
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kapitalutgifter eller affärsverksamhet. 

 (c) Billån och billeasingavtal där 

låntagaren eller leasingtagaren är 

slutkund. 

 (d) Lån, kreditkortsfordringar och 

grupper av lån eller kreditfaciliteter som 

beviljats privatpersoner för konsumtion 

individuellt, inom familjen eller för 

hushållet.  

 (e) Annan tillgångstyp som kan 

betraktas som homogen vad gäller dess 

typ av gäldenär och typ av underliggande 

kreditrisk. 

 De underliggande exponeringarna måste 

vara avtalsmässigt bindande och 

verkställbara förpliktelser 

 (i) med full regressrätt mot gäldenären 

med fastställda periodiska betalningsflöden 

 för vilka avbetalningsbeloppen kan 

komma att variera och som hänför sig till 

hyra, kapitalbelopp och ränta eller 

 (ii) till någon annan rätt till inkomst 

från tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar, däribland intäkter från 

försäljningen av tillgångarna, som säkrar 

de underliggande exponeringarna, efter 

eller när låne- eller leasingavtalet löper 

ut, med förbehåll för begränsningarna i 

punkt 9.  

Or. en 

Motivering 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. Bostadsfastighetslån till 

privatpersoner, fastighetslån mot säkerhet 

i kommersiella fastigheter, konsumentlån 

till privatpersoner för konsumtion 

individuellt, inom familjen eller för 

hushållet, finansiella avtal med syfte att 

finansiera ett köp av ett motorfordon 

(däribland lån, leasingavtal och 

avbetalningsavtal), låneavtal son ingåtts 

med återförsäljare av motorfordon för att 

finansiera ett köp eller bibehålla ett lager, 

lån till små och medelstora företag, lån 

till bolagsenheter (ej små och medelstora 

företag), kundfordringar och leasing av 

utrustning (ej leasing av bil, skåpbilar, 

lastbilar och motorcyklar) bör betraktas 

som homogena. En grupp av 

underliggande exponeringar får inte bestå 

av fler än en tillgångstyp. De 

underliggande exponeringarna måste vara 

avtalsmässigt bindande och verkställbara 

förpliktelser med full regressrätt mot 

gäldenären med fastställda periodiska 

betalningsflöden som hänför sig till hyra, 

kapitalbelopp och ränta eller till någon 

annan rätt till inkomst från tillgångar som 

berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 
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Motivering 

Det är en nödvändighet att begreppet homogen får en snävare definition. Har anpassats till 

skäl 18. 

 

Ändringsförslag  331 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp, valuta och medlemsstatens 

rättssystem som den omfattas av. Grupper 

av bostadslån, grupper av 

företagsfastighetslån, grupper av 

företagslån, leasingavtal och 

kreditfaciliteter inom en och samma 

kategori, grupper av billån och 

billeasingavtal och grupper av 

kreditfaciliteter som beviljats enskilda 

personer för privat konsumtion eller för 

konsumtion inom familjen eller hushållet 

ska förstås som homogena när det gäller 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  332 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. Dessa består av följande: 

Grupper av bostadslån eller av 

kommersiella lån, kundfordringar, 

leasingavtal eller kreditfaciliteter till 

företag inom en och samma kategori för 

att finansiera kapitalutgifter eller 

affärsverksamhet, grupper av billån eller 

av billeasingavtal där låntagaren eller 

leasingtagaren är slutkund, lån eller 

grupper av lån eller kreditfaciliteter som 

beviljats privatpersoner för konsumtion 

individuellt, inom familjen eller för 

hushållet. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  333 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 

4. Värdepapperiseringen ska vara 

baserad på en grupp av underliggande 
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exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta överlåtbara 

värdepapper i enlighet med definitionen i 

direktiv 2014/65/EU. 

exponeringar som är homogena i fråga om 

tillgångstyp. De underliggande 

exponeringarna måste vara avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda periodiska betalningsflöden som 

hänför sig till hyra, kapitalbelopp och ränta 

eller till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. Om de underliggande 

exponeringarna består av hypotekslån får 

det utestående lånets andel i förhållande 

till egendomens aktuella värde inte 

överstiga 75 % vid värdepapperiseringen. 
De underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  334 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Värdepapperiseringen får inte 

omfatta fler än tre trancher. 

Or. en 

Motivering 

Ju fler trancher det finns mellan tranchen i första-förlustläget och tranchen i sista-

förlustläget desto svårare blir det för investerarna att värdera varje tranch. Marknadens 

likviditet och priset på dessa trancher demonstrerar det procykliska beteende som kunde ses 

under krisens höjdpunkt. För enkelhetens skull är det nödvändigt att antalet trancher 

begränsas. 

 

Ändringsförslag  335 

Molly Scott Cato 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. En syntetisk värdepapperisering 

ska inte betraktas som en STS-

värdepapperisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  336 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. De underliggande exponeringarna 

ska ha sitt ursprung i originatorns eller den 

ursprungliga långivarens normala 

verksamhet och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som originatorn eller den 

ursprungliga långivaren tillämpar för 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör dessa ändringar redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån ska gruppen 

av lån inte innefatta lån som marknadsförts 

och tecknats på premissen att att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna eventuellt inte 

kontrolleras av långivaren. Bedömningen 

av låntagarens kreditvärdighet ska uppfylla 

kraven i artikel 18.1–4, 18.5 a och 18.6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/17/EU eller artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

6. De underliggande exponeringarna 

ska ha sitt ursprung i originatorns eller den 

ursprungliga långivarens normala 

verksamhet och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som originatorn eller den 

ursprungliga långivaren tillämpar för 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering, och ska 

vara jämförbara med exponeringar som 

har sitt ursprung i originatorns eller den 

ursprungliga långivarens normala 

verksamhet när det gäller ekonomisk 

substans och typ av fordringsägare, och 

som inte är värdepapperiserade. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

bör dessa ändringar redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån ska gruppen 

av lån inte innefatta lån som marknadsförts 

och tecknats på premissen att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna eventuellt inte 



 

PE587.508v01-00 18/121 AM\1101734SV.doc 

SV 

2008/48/EG eller motsvarande krav i 

tredjeländer. Originatorn eller den 

ursprungliga långivaren ska ha erfarenhet 

av att vara ursprung till exponeringar av 

liknande typer som dem som 

värdepapperiseras. 

kontrolleras av långivaren. Bedömningen 

av låntagarens kreditvärdighet ska uppfylla 

kraven i artikel 18.1–4, 18.5 a och 18.6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/17/EU eller artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/48/EG eller motsvarande krav i 

tredjeländer. Originatorn eller den 

ursprungliga långivaren ska ha erfarenhet 

av att vara ursprung till exponeringar av 

liknande typer som dem som 

värdepapperiseras. 

Or. en 

Motivering 

Värdepapperiserade exponeringar bör inte kunna skilja sig nämnvärt från andra 

exponeringar som har sitt ursprung i den ursprungliga långivarens vanliga verksamhet. 

 

Ändringsförslag  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. De underliggande exponeringarna 

får vid tidpunkten för överföringen till 

specialföretaget för värdepapperisering inte 

omfatta fallerade exponeringar i den 

mening som avses i artikel 178.1 i 

förordning (EU) nr 575/2013 eller 

exponeringar mot gäldenärer eller 

garantigivare med nedsatt kreditvärdighet 

som såvitt känt av originatorn eller den 

ursprungliga långivaren 

7. De underliggande exponeringarna 

som vid tidpunkten för urvalet överförs till 

specialföretaget för värdepapperisering 

utan onödigt dröjsmål, får inte omfatta 

fallerade exponeringar i den mening som 

avses i artikel 178 i förordning (EU) 

nr 575/2013 eller exponeringar mot 

gäldenärer eller garantigivare med nedsatt 

kreditvärdighet som såvitt känt av 

originatorn eller den ursprungliga 

långivaren 

Or. en 

Motivering 

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

 

Ändringsförslag  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

avtalat med sina fordringsägare om 

skuldavskrivning eller skuldomläggning 

eller vars fordringsägare av en domstol 

beviljats verkställighetsrätt eller stora 

skadestånd som en följd av en utebliven 

betalning inom tre år före 

ursprungstidpunkten, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

avtalat med sina fordringsägare om 

skuldavskrivning eller skuldomläggning 

eller vars fordringsägare av en domstol 

beviljats verkställighetsrätt eller stora 

skadestånd som en följd av en utebliven 

betalning inom tre år före 

ursprungstidpunkten, 

(a) har förklarat sig vara insolvent eller 

har fordringsägare som av en domstol 

beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som 

ej kan överklagas eller stora skadestånd till 

följd av en utebliven betalning inom tre år 

före ursprungstidpunkten eller som under 

de tre år som föregår dagen för 

överföringen eller överlåtelsen av de 

underliggande exponeringarna till 

specialföretaget för värdepapperisering 

har genomgått en process för 

omstrukturering av skuld avseende 

dennes nödlidande exponeringar, med 

undantag för de fall där 

(i) en omstrukturerad underliggande 

exponering inte har uppvisat nya 

innestående fordringar sedan 

omstruktureringen och i minst ett år från 

det datumet, och 

(ii) den information som tillhandahålls av 

originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering i enlighet med artikel 

5.1 a och 5.1 e i uttryckligen anger 

andelen omstrukturerade underliggande 

exponeringar, tidpunkten för och 

närmare uppgifter om omstruktureringen 

samt exponeringarnas resultat sedan 

dagen för omstruktureringen, 

 (b) vid ursprungstidpunkten, befann 

sig, i tillämpliga fall, i ett offentligt 

register över personer med negativ 

kredithistorik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

avtalat med sina fordringsägare om 

skuldavskrivning eller skuldomläggning 

eller vars fordringsägare av en domstol 

beviljats verkställighetsrätt eller stora 

skadestånd som en följd av en utebliven 

betalning inom tre år före 

ursprungstidpunkten, 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

avtalat med sina fordringsägare om 

skuldavskrivning eller skuldomläggning 

eller vars fordringsägare av en domstol 

beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som 

ej kan överklagas eller stora skadestånd till 

följd av en utebliven betalning inom tre år 

före ursprungstidpunkten eller som under 

de tre år som föregår dagen för 

överföringen eller överlåtelsen av de 

underliggande exponeringarna till 

specialföretaget för värdepapperisering 

beviljats anstånd med sina nödlidande 

exponeringar, med undantag för de fall 

där 

 (i) en omstrukturerad underliggande 

exponering inte har uppvisat nya 

innestående fordringar sedan anståndet 

och i minst ett år från det datumet, och 

 (ii) den information som 

tillhandahålls av originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering i 

enlighet med artikel 5.1 a och 5.1 e i 

uttryckligen anger andelen 

omstrukturerade underliggande 

exponeringar, tidpunkten för och 

närmare uppgifter om omstruktureringen 

samt exponeringarnas resultat sedan 

dagen för omstruktureringen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  341 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

avtalat med sina fordringsägare om 

(a) har förklarat sig vara insolvent, 

eller vars fordringsägare av en domstol 
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skuldavskrivning eller skuldomläggning 
eller vars fordringsägare av en domstol 

beviljats verkställighetsrätt eller stora 

skadestånd som en följd av en utebliven 

betalning inom tre år före 

ursprungstidpunkten, 

beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som 

ej kan överklagas eller stora skadestånd till 

följd av en utebliven betalning inom tre år 

före ursprungstidpunkten eller som under 

de tre år som föregår dagen för 

överföringen eller överlåtelsen av de 

underliggande exponeringarna till 

specialföretaget för värdepapperisering, 

beviljats anstånd med sina nödlidande 

exponeringar, med undantag för de fall 

där: 

 (i) en omstrukturerad underliggande 

exponering inte har uppvisat nya 

innestående fordringar sedan anståndet 

och i minst ett år från det datumet, och 

 (ii) den information som 

tillhandahålls av originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering i 

enlighet med artikel 5.1 a och 5.1 e i 

uttryckligen anger andelen 

omstrukturerade underliggande 

exponeringar, tidpunkten för och 

närmare uppgifter om omstruktureringen 

samt exponeringarnas resultat sedan 

dagen för omstruktureringen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) finns i ett officiellt register över 

personer med negativ kredithistorik, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  343 

Dimitrios Papadimoulis 
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Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) finns i ett officiellt register över 

personer med negativ kredithistorik, 

(b) befann sig, vid 

ursprungstidpunkten, i tillämpliga fall, i 

ett offentligt register över personer med 

negativ kredithistorik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  344 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) finns i ett officiellt register över 

personer med negativ kredithistorik, 

(b) befann sig, vid 

ursprungstidpunkten, i tillämpliga fall, i 

ett offentligt register över personer med 

negativ kredithistorik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 7 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) har en kreditvärdering eller ett 

kreditomdöme som tyder på att risken för 

att avtalsenliga betalningar inte kommer 

att betalas är betydligt högre än för den 

genomsnittlige gäldenären för denna typ 

av lån i den relevanta jurisdiktionen. 

(c) lägger fram bevis på en 

försämring i enlighet med gällande 

redovisningsstandard som kräver tillåtelse 

för specifika bestämmelser eller vars 

exponeringar, som ska överföras till 

specialföretaget för värdepapperisering är 

ogäldade vilket tyder på en potentiell 

väsentlig risk för betalningsinställelse. 
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 Genom undantag från första stycket kan 

originatorn eller den ursprungliga 

långivaren tillämpa krav i enlighet med 

denna punkt när det gäller exponeringar 

mot hushåll på enskild avtalsnivå för att 

bedöma försämringen i kreditvärdigheten 

om alternativet exponeringar mot hushåll 

tillämpas i enlighet med 

artikel 178.1 andra stycket i förordning 

(EU) nr 575/2013. 

 Den värdepapperiserade portföljens 

kreditrisk ökas inte avsevärt vid 

tidpunkten för urvalet jämfört med 

liknande exponeringar som innehas av 

originatorn och som inte är 

värdepapperiserade. Kravet kan uppfyllas 

genom ett slumpmässigt urval av 

exponeringar från en målportfölj som 

 (i) inte befinner sig i fallissemang 

enligt artikel 178.1 i förordning (EU) nr 

575/2013 eller har nedsatt kreditvärdighet 

enligt punkt 7 i denna artikel, 

 (ii) uppfyller kriteriet i punkt 8 i 

denna artikel, 

 iii) har utfärdats enligt den första 

meningen i punkt 6 i denna artikel. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  346 

Molly Scott Cato 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Gäldenärerna eller garantigivarna 

ska vid tidpunkten för överföringen av 

exponeringarna ha gjort minst en 

betalning, utom om det rör sig om 

rullande värdepapperiseringar som 

baseras på personliga checkkrediter, 

kreditkortsfordringar, kundfordringar och 

inventariefinaniserade lån eller 

exponeringar som ska betalas som ett 

engångsbelopp. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

I linje med de gröna ändringsförslagen som ändrar bibehållandekravet till att omfatta 

ursprung 

 

Ändringsförslag  347 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Gäldenärerna eller garantigivarna 

ska vid tidpunkten för överföringen av 

exponeringarna ha gjort minst en betalning, 

utom om det rör sig om rullande 

värdepapperiseringar som baseras på 

personliga checkkrediter, 

kreditkortsfordringar, kundfordringar och 

inventariefinaniserade lån eller 
exponeringar som ska betalas som ett 

engångsbelopp. 

8. Gäldenärerna eller garantigivarna 

ska vid tidpunkten för överföringen av 

exponeringarna ha gjort minst en betalning, 

utom om det rör sig om rullande 

värdepapperiseringar som baseras på 

exponeringar som ska betalas som ett 

engångsbelopp eller som har existerat i 

mindre än ett år, däribland 

månadsbetalningar utan begränsning på 

automatiskt förnyade krediter. 

Or. en 
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Motivering 

Detta är för att ”framtidssäkra” kriteriet genom att göra det mer till ett test baserat på 

principer. 

 

Ändringsförslag  348 

Dariusz Rosati 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Gäldenärerna eller garantigivarna 

ska vid tidpunkten för överföringen av 

exponeringarna ha gjort minst en betalning, 

utom om det rör sig om rullande 

värdepapperiseringar som baseras på 

personliga checkkrediter, 

kreditkortsfordringar, kundfordringar och 

inventariefinaniserade lån eller 

exponeringar som ska betalas som ett 

engångsbelopp. 

8. Gäldenärerna ska vid tidpunkten för 

överföringen av exponeringarna ha gjort 

minst en betalning, utom om det rör sig om 

rullande värdepapperiseringar som baseras 

på personliga checkkrediter, 

kreditkortsfordringar, kundfordringar och 

inventariefinansierade lån eller 

exponeringar som ska betalas som ett 

engångsbelopp. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Återbetalning till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner ska inte 

väsentligen bero på försäljning av de 

tillgångar som utgör säkerhet för de 

underliggande exponeringarna. Detta ska 

inte hindra att sådana tillgångar därefter 

förlängs eller refinansieras. 

9. Återbetalningen till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner ska inte ha 

strukturerats för att huvudsakligen bero 

på försäljning av tillgångar som säkrar de 

underliggande exponeringarna. 

Underliggande exponeringar som säkras 

genom tillgångar vilkas värde garanteras 

eller reduceras i full utsträckning genom 

säljarens förpliktelse att återköpa 

tillgångarna som säkrar de underliggande 

exponeringarna eller genom en tredje 
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part, är inte beroende av försäljning av 

tillgångar, som utgör säkerhet för de 

underliggande exponeringarna Detta ska 

inte hindra att sådana tillgångar därefter 

förlängs eller refinansieras. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  350 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Esma ska i nära samarbete med 

EBA och Eiopa utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn med 

närmare uppgifter om kriterierna för att 

fastställa att en grupp av exponeringar är 

homogen med avseende på tillämpningen 

av punkt 4 i denna artikel och artikel 

12.2. 

 Esma ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast ... [tolv månader 

efter ikraftträdandet av denna 

förordning]. 

 Kommissionen ges befogenhet att anta de 

tekniska standarder för tillsyn som avses i 

denna punkt i enlighet med förfarandet i 
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artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Syntetisk värdepapperisering ska 

inte betraktas som en STS-

värdepapperisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  352 

Morten Messerschmidt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprungliga långivaren 

ska uppfylla det krav på bibehållande av 

risk som fastställs i artikel 4 i denna 

förordning. 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprungliga långivaren 

ska bibehålla ett väsentligt ekonomiskt 

intresse i enlighet med 

 (a) artikel 4 i samband med en 

värdepapperisering som utfärdas på eller 

efter den dag då denna förordning, eller 

en värdepapperisering som omfattas av 

denna förordning i enlighet med artikel 

28.4a träder i kraft eller 

 (b) alla tillämpliga krav i enlighet med 

artikel 28.4b i samband med en 

värdepapperisering som utfärdas före det 

datum då denna förordning träder i kraft. 

Or. en 
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Motivering 

Detta är en adekvat bestämmelse för äldre transaktioner och bibehåller i synnerhet de 

befintliga skyddsklausulerna för transaktioner som gjorts före 2011, eftersom rad (ii) visar att 

det bara är ”alla tillämpliga krav i enlighet med artikel 28.4b” som skulle vara relevant. 

 

Ändringsförslag  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De ränte- och valutarisker som 

härrör från värdepapperiseringen ska 

minskas och de åtgärder som vidtagits i 

detta avseende ska offentliggöras. De 

bakomliggande exponeringarna ska inte 

omfatta derivat, utom i de fall de används 

för att säkra valuta- och ränterisker. 

Sådana derivat ska utfärdas och 

dokumenteras i enlighet med allmänt 

accepterade normer i den internationella 

finansvärlden. 

2. De ränte- och valutarisker som 

härrör från värdepapperiseringen ska 

minskas och de åtgärder som vidtagits i 

detta avseende ska offentliggöras. De 

bakomliggande exponeringarna ska inte 

omfatta derivat. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Eventuella referensräntebetalningar 

för värdepapperiseringens tillgångar och 

skulder ska grunda sig på de 

marknadsräntor som normalt sett tillämpas 

och inte på komplicerade formler eller 

derivat. 

3. Eventuella referensräntebetalningar 

för värdepapperiseringens tillgångar och 

skulder ska grunda sig på de 

marknadsräntor som normalt sett tillämpas 

och inte på formler eller derivat. 

Or. it 
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Ändringsförslag  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) De processer och skyldigheter som 

krävs för att säkerställa att förvaltningen av 

exponeringarna inte upphör om 

serviceföretaget fallerar eller blir insolvent. 

(b) de processer och skyldigheter som 

krävs för att säkerställa att förvaltningen av 

exponeringarna inte upphör om 

serviceföretaget fallerar eller blir insolvent, 

t.ex. en utbytesklausul som gör det möjligt 

att byta ut serviceföretaget i fall av 

fallissemang eller insolvens 

Or. en 

Motivering 

Syftet med artikel 9.6 är att undvika situationer där kreditfordringar inte kan drivas in på 

grund av ”fallissemang eller insolvens hos serviceföretaget”. Det skulle naturligtvis vara till 

investerarens nackdel om kreditfordringarna inte kan drivas in. Därför är det redan normal 

praxis att avtala en ”utbytesklausul” för att försäkra sig om att ett annat serviceföretag tar 

över om det ursprungliga serviceföretaget fallerar eller blir insolvent. Investerarna skyddas 

eftersom det finns en garanti för att månadsinbetalningarna fortsätter att komma in. 

 

Ändringsförslag  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 – led c  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bestämmelser som säkerställer att 

derivatmotparter, tillhandahållare av 

likviditet och kontoförande bank ersätts 

vid fallissemang, insolvens och i 

tillämpliga fall vissa andra angivna 

händelser. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Transaktionsdokumentationen ska 

klart och entydigt ange definitioner, 

korrigerande åtgärder och andra åtgärder 

vid misskötsel och fallissemang från 

gäldenärens sida, skuldsanering, 

efterskänkande av skuld, anstånd, 

betalningsuppskov, förluster, 

skuldavskrivning, återvinning och andra 

åtgärder för tillgångsförvaltning. 

Dokumentationen ska tydligt ange 

prioritetsordningar för betalningar och 

därmed sammanhängande utlösande 

händelser, ändringar i 

prioritetsordningen efter en utlösande 

händelse samt rapporteringsskyldighet för 

sådana händelser. Varje ändring av 

prioritetsordningen för betalningar ska 

rapporteras vid den tidpunkt då en 

inträffar. 

7. Transaktionsdokumentationen ska 

klart och entydigt ange definitioner, 

korrigerande åtgärder och andra åtgärder 

vid misskötsel och fallissemang från 

gäldenärens sida, skuldsanering, 

efterskänkande av skuld, anstånd, 

betalningsuppskov, förluster, 

skuldavskrivning, återvinning och andra 

åtgärder för tillgångsförvaltning. 

Ändringar i sådana villkor och processer 

kan genomföras, förutsatt att ändringarna 

inte påverkar återbetalningen av 

värdepapperiseringspositionerna på ett 

betydande eller negativt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska innan en 

investering äger rum ge investerarna 

tillgång till statiska och dynamiska data om 

historiken vad gäller fallissemang och 

förluster, t.ex. data om misskötsel och 

1. Originatorn och det medverkande 

institutet ska innan en investering äger rum 

ge investerarna tillgång till statiska och 

dynamiska data om historiken vad gäller 

fallissemang och förluster, t.ex. data om 

misskötsel och fallissemang, för 

exponeringar som är mycket likartade de 



 

PE587.508v01-00 32/121 AM\1101734SV.doc 

SV 

fallissemang, för exponeringar som är 

mycket likartade de exponeringar som ska 

värdepapperiseras. Dessa data ska täcka en 

period av minst sju år för exponeringar 

andra än mot hushåll och fem år för 

exponeringar mot hushåll. Det ska 

redovisas på vilken grund dessa 

exponeringar bedömts vara likartade. 

exponeringar som ska värdepapperiseras. 

Dessa data ska täcka en period av minst sju 

år för exponeringar andra än mot hushåll 

och fem år för exponeringar mot hushåll. 

Det ska redovisas på vilken grund dessa 

exponeringar bedömts vara likartade. 

Or. en 

Motivering 

Skyldigheterna för specialföretag för värdepapperisering brukar inskränka sig till överföring 

till innehavare av eget kapital och borgenärer av kassaflöden som genererats av tillgångarna. 

Det har inget inflytande på upprättandet eller förvaltningen av värdepapperiseringen i sig 

eller inflytande på eller oberoende information om resultatutvecklingen för de underliggande 

tillgångarna. 

 

Ändringsförslag  359 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan de värdepapper som 

värdepapperiseringen ger upphov till 

emitteras ska en lämplig och oberoende 

part göra en extern kontroll av ett urval 

av de underliggande exponeringarna, 

vilket även inbegriper en kontroll av att de 

uppgifter som lämnats för de 

underliggande exponeringarna är 

korrekta, varvid tillförlitlighetsgraden ska 

vara 95 %. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  360 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Originatorn eller det medverkande 

institutet ska förse investerarna med en 

kassaflödesmodell för skulder, både före 

prissättningen av värdepapperiseringen och 

därefter på löpande basis. 

3. Originatorn eller det medverkande 

institutet ska förse investerarna med en 

tydligt dokumenterad kassaflödesmodell 

för skulder, både före prissättningen av 

värdepapperiseringen och därefter på 

löpande basis, som exakt representerar 

avtalsförhållandet mellan resultaten för 

de underliggande exponeringarna och 

betalningarna mellan originatorn, det 

medverkande institutet, investerare, andra 

tredje parter och specialföretaget för 

värdepapperiseringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Originatorn eller det medverkande 

institutet ska förse investerarna med en 

kassaflödesmodell för skulder, både före 

prissättningen av värdepapperiseringen och 

därefter på löpande basis. 

3. Originatorn eller det medverkande 

institutet ska se till att investerarna har 

tillgång till en kassaflödesmodell för 

skulder, både före prissättningen av 

värdepapperiseringen och därefter på 

löpande basis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs och de ska göra all 

den information som krävs enligt artikel 

5.1 a tillgänglig för de potentiella 

investerarna före prissättningen. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 

b–e tillgänglig före prissättningen, 

åtminstone i form av ett utkast eller i sin 

ursprungliga form när detta är tillåtet 

enligt artikel 3 i direktiv 2003/71/EG. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra den 

slutgiltiga dokumentationen tillgänglig 

för investerarna senast 15 dagar efter 

transaktionens avslutande. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Offentliggörande av sådan information kan leda till brott mot artikel 3 punkt 1 i direktiv (EG) 

2003/71 eftersom den kan betraktas som ett erbjudande om värdepapper till allmänheten utan 

att ett godkänt prospekt först har publicerats. 

 

Ändringsförslag  363 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

4. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska uppfylla 
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ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs och de ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

tillgänglig för de potentiella investerarna 

före prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e tillgänglig före prissättningen, åtminstone 

i form av ett utkast eller i sin ursprungliga 

form när detta är tillåtet enligt artikel 3 i 

direktiv 2003/71/EG. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra den 

slutgiltiga dokumentationen tillgänglig för 

investerarna senast 15 dagar efter 

transaktionens avslutande. 

bestämmelserna i artikel 5 i denna 

förordning och ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

tillgänglig i enlighet med punkt 4a före 

prissättningen. Originatorn och det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1a 

b–e och 5.1b b–e tillgänglig i enlighet med 

punkt 4a i denna artikel före prissättning, 

åtminstone i form av ett utkast eller i sin 

ursprungliga form. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra den 

slutgiltiga dokumentationen tillgänglig, i 

enlighet med punkt 8a, senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs och de ska göra all 

den information som krävs enligt artikel 

5.1 a tillgänglig för de potentiella 

investerarna före prissättningen. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e tillgänglig före prissättningen, åtminstone 

i form av ett utkast eller i sin ursprungliga 

form när detta är tillåtet enligt artikel 3 i 

direktiv 2003/71/EG. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
ska göra den slutgiltiga dokumentationen 

4. Originatorn och det medverkande 

institutet ska vara gemensamt ansvariga för 

att artikel 5 i denna förordning efterlevs 

och de ska ansvara för att all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

blir tillgänglig för de potentiella 

investerarna före prissättningen. 

Originatorn och det medverkande institutet 

ska ansvara för att se till att all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e blir tillgänglig före prissättningen, 

åtminstone i form av ett utkast eller i sin 

ursprungliga form när detta är tillåtet enligt 

artikel 3 i direktiv 2003/71/EG. 

Originatorn och det medverkande institutet 

ska ansvara för att den slutgiltiga 

dokumentationen görs tillgänglig för 

investerarna senast 15 dagar efter 
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tillgänglig för investerarna senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

transaktionens avslutande. 

Or. en 

Motivering 

Skyldigheterna för specialföretag för värdepapperisering brukar inskränka sig till överföring 

till innehavare av eget kapital och borgenärer av kassaflöden som genererats av tillgångarna. 

Det har inget inflytande på upprättandet eller förvaltningen av värdepapperiseringen i sig 

eller inflytande på eller oberoende information om resultatutvecklingen för underliggande 

tillgångarna. 

 

Ändringsförslag  365 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a För offentliga 

värdepapperiseringar ska informationen 

som avses i punkt 4 göras tillgänglig för 

allmänheten. För privata 

värdepapperiseringar ska informationen 

som avses i punkt 4 göras tillgänglig för 

investerarna samt, på begäran, för 

nationella behöriga myndigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Esma ska utarbeta riktlinjer för 

originatorer, ursprungliga långivare, 
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medverkande institut, specialföretag för 

värdepapperiseringar och tredje parter 

med uppdrag att bedöma om STS-

kriterierna om harmoniserad tolkning och 

tillämpning av kraven i artiklarna 8, 9 

och 10 är uppfyllda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  367 

Morten Messerschmidt 

 

Förslag till förordning 

Kapitel 3 – avsnitt 2 – avdelningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Krav för ABCP-värdepapperiseringar Krav för ABCP-värdepapperiseringar och 

privata värdepapperiseringar 

Or. en 

 

Ändringsförslag  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 utgår 

Enkel, transparent och standardiserad 

ABCP-värdepapperisering 

 

ABCP-värdepapperiseringar ska anses 

vara enkla, transparenta och 

standardiserade (”STS”) om ABCP-

programmet uppfyller kraven i artikel 13 i 

denna förordning och alla transaktioner 

inom ABCP-programmet uppfyller kraven 

i artikel 12. 

 

Or. it 
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Motivering 

Den här typen av transaktioner faller inte inom ramen för STS. 

 

Ändringsförslag  369 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – avdelningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Enkel, transparent och standardiserad 

ABCP-värdepapperisering 

Enkla, transparenta och standardiserade 

ABCP-program, ABCP-transaktioner och 

privata värdepapperiseringar 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag gör det inte möjligt för en ABCP-transaktion att behandlas som en 

STS-värdepapperisering såvida den inte omfattats av ett ABCP-program som har uppfyllt alla 

kriterier vilket i sin tur skulle kräva att inte enbart just den transaktionen, utan alla 

transaktioner i ABCP-programmet skulle uppfylla alla kriterier som gäller för ABCP-

transaktioner. 

 

Ändringsförslag  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ABCP-värdepapperiseringar ska anses 

vara enkla, transparenta och 

standardiserade (”STS”) om ABCP-

programmet uppfyller kraven i artikel 13 i 

denna förordning och alla transaktioner 

inom ABCP-programmet uppfyller kraven 
i artikel 12. 

En ABCP-transaktion ska anses vara 

enkel, transparent och standardiserad 

(”STS”) om den uppfyller kraven på 

transaktionsnivå i artikel 12. 

 Ett ABCP-program ska betraktas som 

enkelt, transparent och standardiserat 
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(”STS”) om det uppfyller kraven i artikel 

13. 

Or. en 

Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ändringsförslag  371 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ABCP-värdepapperiseringar ska anses 

vara enkla, transparenta och 

standardiserade (”STS”) om ABCP-

programmet uppfyller kraven i artikel 13 i 

denna förordning och alla transaktioner 

inom ABCP-programmet uppfyller kraven 

i artikel 12. 

ABCP-transaktioner och andra privata 
värdepapperiseringar ska anses vara enkla, 

transparenta och standardiserade (”STS”) 

om ABCP-programmet uppfyller kraven i 

artikel 13 i denna förordning och alla 

transaktioner inom ABCP-programmet 

uppfyller kraven i artikel 12. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 12 utgår 
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Krav på transaktionsnivå 

1. En transaktion inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i avsnitt 1 i 

detta kapitel, med undantag för artikel 7, 

artikel 8.4 och 8.6, artikel 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 

och 9.8 och artikel 10.3 I detta avsnitt ska 

termerna ”originator” och ”ursprunglig 

långivare” enligt artikel 8.7 förstås som 

”säljaren”. 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp 

av underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

två år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än tre år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån 

som har bostadslån eller lån på 

kommersiella fastigheter som säkerhet 

eller bostadslån som fullt ut garanteras 

och som avses i artikel 129.1 e i 

förordning (EU) nr 575/2013. De 

underliggande exponeringarna ska 

innehålla avtalsmässigt bindande och 

verkställbara förpliktelser med full 

regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför 

sig till hyra, kapitalbelopp och ränta eller 

till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta 

överlåtbara värdepapper i enlighet med 

definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

3. Eventuella 

referensräntebetalningar för 

värdepapperiseringstransaktionens 

tillgångar och skulder ska grunda sig på 

de marknadsräntor som normalt sett 

tillämpas, men inte på komplicerade 

formler eller derivat. 

4. Efter säljarens fallissemang eller 

en händelse som utlöser en påskyndad 

betalning får inga större kontantbelopp 

innehållas i specialföretaget för 

värdepapperisering och inkomster som 

kan hänföras till kapitalbeloppet av de 
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underliggande exponeringarna ska 

överföras till investerarna via amortering 

i rangordning av 

värdepapperiseringspositionerna, i 

enlighet med 

värdepapperiseringspositionernas 

förmånsrätt. Det får inte finnas några 

bestämmelser som föreskriver automatisk 

likvidation av de underliggande 

exponeringarna till marknadsvärde. 

5. De underliggande exponeringarna 

ska ha sitt ursprung i säljarens normala 

verksamhet och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är 

mindre strikta än de som säljaren 

tillämpar för liknande exponeringar som 

inte blir föremål för värdepapperisering. 

Om kreditgivningsprinciperna ändras 

väsentligt ska dessa ändringar redovisas 

fullt ut för potentiella investerare. När det 

gäller värdepapperiseringar där de 

underliggande exponeringarna är 

bostadslån ska gruppen av lån inte 

innefatta lån som marknadsförts och 

tecknats på premissen att att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna eventuellt inte 

kontrolleras av långivaren. Säljaren ska 

ha erfarenhet av att vara ursprung till 

exponeringar av liknande typer som dem 

som värdepapperiseras. 

6. Transaktionsdokumentationen ska 

ange vilka händelser som utlöser ett 

avslutande av den rullande perioden, 

vilka bl.a. minst ska omfatta följande: 

(a) En försämring av de 

underliggande exponeringarnas 

kreditkvalitet till en nivå motsvarande 

eller under en viss förutfastställd tröskel. 

(b) Förekomsten av en 

insolvensrelaterad händelse med avseende 

på säljaren eller serviceföretaget. 

(c) Det har inte kunnat genereras 

tillräckligt med nya underliggande 

exponeringar som uppfyller den 
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förutfastställda kreditkvaliteten. 

7. Transaktionsdokumentation ska 

tydligt ange följande: 

(a) Avtalsförpliktelser, uppgifter och 

skyldigheter för det medverkande 

institutet och serviceföretaget och dess 

ledning, vilka ska ha erfarenhet av att 

förvalta lånebetalningarna för de 

underliggande exponeringarna och, i 

tillämpliga fall, för förvaltaren och andra 

tillhandahållare av sidotjänster. 

(b) De processer och skyldigheter som 

krävs för att säkerställa att förvaltningen 

av lånebetalningarna inte upphör om 

serviceföretaget fallerar eller blir 

insolvent. 

(c) Bestämmelser som säkerställer att 

derivatmotparter och kontoförande bank 

ersätts vid fallissemang, insolvens och i 

tillämpliga fall vissa andra angivna 

händelser. 

(d) Det medverkande institutet ska 

göra en egen bedömning av om kraven på 

tillbörlig aktsamhet är uppfyllda och 

kontrollera att säljaren har sunda 

kreditgivningsprinciper, förmåga att 

förvalta lånebetalning och 

indrivningsprocesser som uppfyller 

villkoren i artikel 259.3 i–m i förordning 

(EU) nr 5757/2013 eller motsvarande krav 

i tredjeländer. 

Riktlinjer, förfaranden och kontroller för 

riskhantering ska vara väl dokumenterade 

och det ska finnas välfungerande system. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En transaktion inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i avsnitt 1 i 

detta kapitel, med undantag för artikel 7, 

artikel 8.4 och 8.6, artikel 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 

och 9.8 och artikel 10.3 I detta avsnitt ska 

termerna ”originator” och ”ursprunglig 

långivare” enligt artikel 8.7 förstås som 

”säljaren”. 

1. En transaktion inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i denna 

artikel för att den ska anses vara STS. I 

detta avsnitt ska termerna ”originator” och 

”ursprunglig långivare” enligt artikel 8.7 

förstås som ”säljaren”. 

Or. en 

Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Ändringsförslag  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Återbetalning till innehavarna av 

värdepapperiseringspositioner ska inte 

främst bero på försäljning av de 

tillgångar som utgör säkerhet för de 
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underliggande exponeringarna. Detta ska 

inte gälla tillgångar vars värde garanteras 

eller reduceras i full utsträckning genom 

säljarens, eller en tredje parts, faktiska 

åtagande att återköpa eller återfinansiera 

tillgångarna som säkrar de underliggande 

exponeringarna till ett fastställt belopp. 

Detta ska inte hindra att sådana 

tillgångar därefter förlängs eller 

refinansieras. 

Or. en 

Motivering 

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

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

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

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

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

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

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

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

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

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

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Ändringsförslag  375 

Morten Messerschmidt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

två år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än tre år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån som 

har bostadslån eller lån på kommersiella 

fastigheter som säkerhet eller bostadslån 

2. ABCP och privata 

värdepapperiseringar ska baseras på en 

grupp av underliggande exponeringar som 

är homogena i fråga om tillgångstyp och 

har en återstående viktad medellöptid på 

högst fem år och ingen får ha en 

återstående löptid på mer än sju år. De 

underliggande exponeringarna får inte 

innehålla lån som har bostadslån eller lån 

på kommersiella fastigheter som säkerhet 
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som fullt ut garanteras och som avses i 

artikel 129.1 e i förordning (EU) nr 

575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

eller bostadslån som fullt ut garanteras och 

som avses i artikel 129.1 e i förordning 

(EU) nr 575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

Motivering 

ABCP-program tillhandahåller rörelsekapital till många företag av olika storlek i Europa. 

Detta är en värdefull finansieringskälla, i synnerhet för små och medelstora företag samt 

icke-börsnoterade företag och företag som inte kreditvärderats. Så som kommissionens text 

för närvarande är utformad skulle många av ABCP-programmen inte uppfylla STS-

kriterierna eftersom förslaget omfattar en restriktion vad gäller löptiden på tillgångarna. 

Detta utestänger tillgångar med längre löptider som t.ex. lån, leasing av utrustning eller lån 

för små och medelstora företag med längre löptid. Denna ändring beaktar ABCP-

programmens olika strukturer som t.ex. grupper av billån eller av billeasingavtal som har en 

längre löptid på underliggande tillgångar (upp till 5–7 år). 

 

Ändringsförslag  376 

Burkhard Balz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

två år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än tre år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån som 

har bostadslån eller lån på kommersiella 

fastigheter som säkerhet eller bostadslån 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

fem år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än sju år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån som 

har bostadslån eller lån på kommersiella 

fastigheter som säkerhet eller bostadslån 
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som fullt ut garanteras och som avses i 

artikel 129.1 e i förordning (EU) nr 

575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

som fullt ut garanteras och som avses i 

artikel 129.1 e i förordning (EU) nr 

575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

två år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än tre år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån 

som har bostadslån eller lån på 

kommersiella fastigheter som säkerhet 

eller bostadslån som fullt ut garanteras 

och som avses i artikel 129.1 e i 

förordning (EU) nr 575/2013. De 

underliggande exponeringarna ska 

innehålla avtalsmässigt bindande och 

verkställbara förpliktelser med full 

regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför 

sig till hyra, kapitalbelopp och ränta eller 

till någon annan rätt till inkomst från 

tillgångar som berättigar till sådana 

betalningar. De underliggande 

exponeringarna får inte omfatta 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp såsom 

anges i artikel 8.4 och ska förväntas ha en 

återstående viktad medellöptid på högst 

fyra år. 
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överlåtbara värdepapper i enlighet med 

definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

två år och ingen får ha en återstående 

löptid på mer än tre år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån som 

har bostadslån eller lån på kommersiella 

fastigheter som säkerhet eller bostadslån 

som fullt ut garanteras och som avses i 

artikel 129.1 e i förordning (EU) nr 

575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

2. Transaktioner inom ramen för ett 

ABCP-program ska baseras på en grupp av 

underliggande exponeringar som är 

homogena i fråga om tillgångstyp och har 

en återstående viktad medellöptid på högst 

tre år och ingen får ha en återstående löptid 

på mer än sex år. De underliggande 

exponeringarna får inte innehålla lån som 

har bostadslån eller lån på kommersiella 

fastigheter som säkerhet eller bostadslån 

som fullt ut garanteras och som avses i 

artikel 129.1 e i förordning (EU) nr 

575/2013. De underliggande 

exponeringarna ska innehålla avtalsmässigt 

bindande och verkställbara förpliktelser 

med full regressrätt mot gäldenären med 

fastställda betalningsflöden som hänför sig 

till hyra, kapitalbelopp och ränta eller till 

någon annan rätt till inkomst från tillgångar 

som berättigar till sådana betalningar. De 

underliggande exponeringarna får inte 

omfatta överlåtbara värdepapper i enlighet 

med definitionen i direktiv 2014/65/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  379 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Eventuella 

referensräntebetalningar för 

värdepapperiseringstransaktionens 

tillgångar och skulder ska grunda sig på de 

marknadsräntor som normalt sett 

tillämpas, men inte på komplicerade 

formler eller derivat. 

3. Vid tillämpningen av artikel 9.3 

kan en ABCP-transaktion, räntan eller 

annan avkastning på 

värdepapperiseringstransaktionens 
skulder till ABCP-programmet, grunda sig 

på ABCP-programmets 

finansieringskostnader, däribland, men 

inte begränsat till, kostnaderna för att 

utfärda värdepapper. 

Or. en 

Motivering 

ABCP-program för handel strukturerar ofta upp underliggande transaktioner för att betala 

räntor eller ge avkastning på programmets finaniseringskostnader, däribland, men inte 

begränsat till, kostnader för emission av företagscertifikat, likviditetsåtaganden eller 

likviditetsfinansiering eller andra kostnader i samband med den transaktionen eller 

programmets tillgångar generellt. Detta syftar till att undvika eller begränsa diskrepanser 

mellan avkastningen på programmets tillgångar och dess skulder och rörelsekostnader. 

 

Ändringsförslag  380 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De underliggande exponeringarna 

ska ha sitt ursprung i säljarens normala 

verksamhet och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som säljaren tillämpar för 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

ska dessa ändringar redovisas fullt ut för 

potentiella investerare. När det gäller 

värdepapperiseringar där de underliggande 

exponeringarna är bostadslån ska gruppen 

av lån inte innefatta lån som marknadsförts 

5. De underliggande exponeringarna 

ska ha sitt ursprung i säljarens normala 

verksamhet och bygga på 

kreditgivningsprinciper som inte är mindre 

strikta än de som säljaren tillämpar för 

liknande exponeringar som inte blir 

föremål för värdepapperisering. Om 

kreditgivningsprinciperna ändras väsentligt 

ska dessa ändringar utan onödigt dröjsmål 

redovisas för det medverkande institutet 

och andra parter som är direkt 

exponerade mot ABCP-transaktionen. 

När det gäller värdepapperiseringar där de 
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och tecknats på premissen att att den som 

ansökt om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna eventuellt inte 

kontrolleras av långivaren. Säljaren ska ha 

erfarenhet av att vara ursprung till 

exponeringar av liknande typer som dem 

som värdepapperiseras. 

underliggande exponeringarna är 

bostadslån ska gruppen av lån inte 

innefatta lån som marknadsförts och 

tecknats på premissen att den som ansökt 

om lånet, eller i tillämpliga fall 

intermediärerna, fått kännedom om att de 

lämnade uppgifterna eventuellt inte 

kontrolleras av långivaren. Säljaren ska ha 

erfarenhet av att vara ursprung till 

exponeringar av liknande typer som dem 

som värdepapperiseras. 

Or. en 

Motivering 

Det nuvarande förslaget innehåller bestämmelser om omfattande och detaljerat 

offentliggörande av känslig information, vilket kan ses som oproportionerligt och irrelevant 

för investeraren ur synvinkel av tillbörlig aktsamhet. 

 

Ändringsförslag  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 6 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Det har inte kunnat genereras 

tillräckligt med nya underliggande 

exponeringar som uppfyller den 

förutfastställda kreditkvaliteten. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Vid transaktioner av kundfordringar inom ABCP är det mycket vanligt att den underliggande 

exponeringen fluktuerar och att det högsta antalet köp inte uppnås. Detta beror på 

verksamhetens eller tillgångsklassens karaktär och är inte relevant för STS-kriterier. Därför 

bör detta krav strykas. 

 

Ändringsförslag  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 7 – led d – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det medverkande institutet ska göra en 

egen bedömning av om kraven på tillbörlig 

aktsamhet är uppfyllda och kontrollera att 

säljaren har sunda kreditgivningsprinciper, 

förmåga att förvalta lånebetalning och 

indrivningsprocesser som uppfyller 

villkoren i artikel 259.3 i–m i förordning 

(EU) nr 5757/2013 eller motsvarande krav 

i tredjeländer. 

Det medverkande institutet ska göra en 

egen bedömning av om kraven på tillbörlig 

aktsamhet är uppfyllda och kontrollera att 

säljaren har sunda kreditgivningsprinciper. 

Or. en 

Motivering 

Ingen hänvisning bör ges till artikel 259.3 i–m eftersom kraven relaterar till ABCP-program 

och kan inte uppfyllas genom förmåga att förvalta lånebetalning och indrivningsprocesser för 

en enskild transaktion. 

 

Ändringsförslag  383 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 1. Det medverkande institutet för 

ABCP-programmet ska vara ett 

kreditinstitut som är föremål för tillsyn i 

enlighet med direktiv 2013/36/EU eller en 

reglerad finansierings- eller 

tillgångsförvaltare. 

 2. Det medverkande institutet för ett 

ABCP-program ska vara en 

tillhandahållare av likviditetsfaciliteter 

och stödja alla 

värdepapperiseringspositioner på ABCP-

programnivå genom att täcka alla 

likviditets- och kreditrisker och alla 
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väsentliga utspädningsrisker för de 

värdepapperiserade exponeringarna samt 

alla andra transaktionskostnader och 

kostnader på programnivå med sådant 

stöd. Det medverkande institutet ska 

lämna en beskrivning av stödet på 

transaktionsnivå till investerarna, 

inklusive en beskrivning av de 

likviditetsfaciliteter som tillhandahållits. 

 3. Det medverkande institutet för ett 

ABCP-program ska, innan det blir 

exponerat mot en ABCP-transaktion, 

kontrollera att säljaren beviljar alla sina 

krediter på grundval av sunda och 

väldefinierade kriterier och har tydligt 

fastställda förfaranden för att godkänna, 

ändra, förnya och finansiera dessa 

krediter samt effektiva system för att 

tillämpa dessa kriterier och förfaranden. 

Det medverkande institutet ska göra en 

egen bedömning av om kraven på 

tillbörlig aktsamhet är uppfyllda och 

kontrollera att säljaren har sunda 

kreditgivningsprinciper, förmåga att 

förvalta lånebetalning och förfaranden 

för indrivning som uppfyller villkoren i 

artikel 259.3 i–m i 

förordning (EU) nr 575/2013 eller 

motsvarande krav i tredjeländer. 

Riktlinjer, förfaranden och kontroller för 

riskhantering ska vara väl dokumenterade 

och det ska finnas välfungerande system. 

 4. Säljaren – på transaktionsnivå – 

eller det medverkande institutet – på 

ABCP-programnivå – ska uppfylla kravet 

på bibehållande av risk i enlighet med 

artikel 4. 

 5. Artikel 5 ska tillämpas på ABCP-

program. Det medverkande institutet för 

ABCP-programmet ska ansvara för 

efterlevnad av artikel 5 och ska 

 (a) göra all aggregerad information 

som krävs enligt artikel 5.1 a tillgänglig 

för investerare, varvid denna information 

ska uppdateras varje kvartal, 

 (b) göra den information som krävs 

enligt artikel 5.1 b–e i denna förordning 
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tillgänglig. 

 6. Om det medverkande institutet inte 

förnyar finansieringsåtagandet för 

likviditetsfaciliteten innan det löper ut ska 

likviditetsfaciliteten utnyttjas och 

värdepapper som förfaller ska återbetalas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska ge innehavarna 

av värdepapperiseringspositionen tillgång 

till statiska och dynamiska data om 

historiken vad gäller fallissemang och 

förluster, t.ex. data om misskötsel och 

fallissemang, för exponeringar som 

väsentligen liknar de exponeringar som 

ska värdepapperiseras. I de fall där det 

medverkande institutet inte har tillgång 

till sådana data ska det av säljaren få 

tillgång till statiska eller dynamiska data, 

tidigare resultat, t.ex. data om misskötsel 

och fallissemang, för exponeringar som 

väsentligen liknar de exponeringar som 

ska värdepapperiseras. Dessa data ska 

täcka en period av minst fem år, med 

undantag för kundfordringar och andra 

kortfristiga fordringar, för vilka den 

historiska perioden ska vara minst tre år. 

Det ska redovisas vilka datakällorna är 

och på vilken grund dessa exponeringar 

bedömts vara likartade 

Or. en 
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Motivering 

I stället för att hänvisa tillbaka till artikel 10.1 när det gäller ABCP-transaktioner bör denna 

fråga tas upp i en separat punkt i artikel 12. Det bör förtydligas att uppgifter om 

fallissemanghistorik endast bör tillhandahållas till innehavarna av 

värdepapperiseringspositionerna. I ett ABCP-program som stöds fullt ut skyddas investerarna 

av likviditetsfaciliteten. Potentiella investerare behöver därför ingen information om 

historiken vad gäller fallissemang och förluster för att ta ett underbyggt investeringsbeslut. 

Dessutom ska tidsserielängden för historiska data begränsas till tre år för kundfordringar. 

 

Ändringsförslag  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 

Krav på programnivå 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning. 

2.  Originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprungliga 

långivaren ska uppfylla det krav på 

bibehållande av risk som fastställs i 

artikel 4 i denna förordning. 

3. ABCP-programmet är inte en 

återvärdepapperisering och 

kreditförstärkningen ska inte införa ett 

andra skikt med trancher på 

programnivå. 

4. Det medverkande institutet för 

ABCP-programmet ska vara ett 

kreditinstitut som är föremål för tillsyn i 

enlighet med direktiv 2013/36/EU. Det 

medverkande institutet ska vara en 

tillhandahållare av likviditetsfaciliteter 

och stödja alla 

värdepapperiseringspositioner på 

transaktionsnivå inom ABCP-

programmet och täcka alla likviditets- och 

kreditrisker och alla väsentliga 

utspädningsrisker för de 

utgår 
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värdepapperiserade exponeringarna samt 

alla andra kostnader på transaktions eller 

programnivå. 

5. De värdepapper som emitteras 

inom ett ABCP-program får inte omfatta 

köpoptioner, förlängningsklausuler eller 

andra klausuler som påverkar 

värdepapprets sista förfallodag. 

6. De ränte- och valutarisker som 

finns på ABCP-programsnivån ska 

minskas och de åtgärder som vidtagits i 

detta avseende ska offentliggöras. Derivat 

ska endast användas på programnivå för 

att säkra valuta- och ränterisker. Sådana 

derivat ska dokumenteras i enlighet med 

allmänt accepterade normer i den 

internationella finansvärlden. 

7. Dokumentationen om programmet 

ska tydligt ange följande: 

(a) De skyldigheter som förvaltarna 

och andra enheter med förvaltaruppdrag 

har gentemot investerarna. 

(b) Bestämmelser som gör att det 

snabbt går att lösa konflikter mellan det 

medverkande institutet och innehavarna 

av värdepapperiseringspositioner. 

(c) Avtalsförpliktelser, uppgifter och 

skyldigheter för det medverkande 

institutet och dess ledning, som ska ha 

erfarenhet av kreditgivning, och för 

förvaltaren och andra tillhandahållare av 

sidotjänster. 

(d) De processer och skyldigheter som 

krävs för att säkerställa att förvaltningen 

av lånebetalningarna inte upphör om 

serviceföretaget fallerar eller blir 

insolvent. 

(e) Bestämmelser som säkerställer att 

derivatmotparter och kontoförande bank 

på ABCP-programnivå ersätts vid 

fallissemang, insolvens och i tillämpliga 

fall vissa andra angivna händelser. 

(f) Att avhjälpande åtgärder ska 

vidtas om vissa angivna händelser 

inträffar eller om det medverkande 
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institutet fallerar eller blir insolvent för 

att i förekommande fall antingen säkra 

finansieringsåtagandet eller se till att 

tillhandahållaren av likviditetsfaciliteten 

ersätts. Om tillhandahållaren av 

likviditetsfaciliteten inte förnyar 

finansieringsåtagandet senast 30 dagar 

efter det att den löpt ut ska 

likviditetsfaciliteten utnyttjas, värdepapper 

som förfaller ska återbetalas och 

transaktionen ska upphöra att köpa 

exponeringar samtidigt som den 

amorterar de befintliga underliggande 

exponeringarna. 

Riktlinjer, förfaranden och kontroller för 

riskhantering ska vara väl dokumenterade 

och det ska finnas välfungerande system. 

8.  Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-

programnivå och de ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

tillgänglig för de potentiella investerarna 

före prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

ska göra all den information som krävs 

enligt artikel 5.1 b–e tillgänglig före 

prissättningen, åtminstone i form av ett 

utkast eller i sin ursprungliga form när 

detta är tillåtet enligt artikel 3 i direktiv 

2003/71/EG. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

ska göra den slutgiltiga dokumentationen 

tillgänglig för investerarna senast 15 

dagar efter transaktionens avslutande. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  386 

Thomas Mann 
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Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  387 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning. 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i punkterna 

1a–1d, 1h–1j och 3–7 i artikel 12. 

 Vid varje tidpunkt ska minst 70 % av det 

aggregerade beloppet för de exponeringar 

som ligger bakom transaktionerna inom 

ett ABCP-program och som finansieras 

genom programmet uppfylla kraven i 

punkterna 1e–1g och 2 i artikel 12. 

 Under en tvåårsperiod från och med ... 
[datum för ikraftträdandet av denna 

förordning] får upp till 20 % av det 

aggregerade beloppet utgöras av 

exponeringar mot 

värdepapperiseringstransaktioner som 

inte uppfyller de kraven. 

Or. en 

Motivering 

Tillgångar i ABCP-program kan omfatta inte bara värdepapperiseringstransaktioner utan 

även säkrade lånetransaktioner och andra transaktioner som av någon orsak inte kvalificeras 

som ”värdepapperisering” enligt definitionen i kapitalkravsförordningen. Sådana 

transaktioner, som ofta tillhandahåller betydande finansiering för små och medelstora 
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företag som är kunder hos bankinstituten, skulle inte omfattas av definitionen av 

värdepapperisering i kapitalkravsförordningen alls och inte vara förenliga med 

värdepapperiseringskriterierna. Det är viktigt att kriterierna ger ABCP-programmen 

möjlighet att finansiera sådana icke-värdepapperiseringstransaktioner utan att det påverkar 

ABCP-programmens status som kvalificerade värdepapperiseringsprogram. 

 

Ändringsförslag  388 

Burkhard Balz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning. 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning med undantag för 

enskilda transaktioner som uppgår till 

15 % av det aggregerade beloppet för de 

underliggande exponeringarna i ett 

ABCP-program. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Alla transaktioner inom ett ABCP-

program ska uppfylla kraven i artikel 12 i 

denna förordning. 

1. 70 % av transaktionerna inom ett 

ABCP-program som andel av 

värdepapperiserade exponeringar ska 

uppfylla kraven i artikel 12 i denna 

förordning. 

Or. en 

Motivering 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  390 

Morten Messerschmidt 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De värdepapper som emitteras 

inom ett ABCP-program får inte omfatta 

köpoptioner, förlängningsklausuler eller 

andra klausuler som påverkar 

värdepapprets sista förfallodag. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Många ABCP-program med flera parter som är viktiga för finansieringen av tillgångar i den 

reala ekonomin som t.ex. kundfordringar, billån, billeasingavtal osv. har utökat sina 

verksamheter och utfärdar även företagscertifikat med köpoptioner (som innehas av conduit-

bolaget) eller säljoptioner (som innehas av investeraren) i syfte att förvalta likviditeten med 

aktsamhet. Artikel 13.4 fastställer också att ”[d]et medverkande institutet för ABCP-

programmet ska vara ett kreditinstitut [...] och stödja alla värdepapperiseringspositioner på 

transaktionsnivå inom ABCP-programmet och täcka alla likviditets- och kreditrisker” så att 

risken gentemot investeraren är densamma som för det medverkande institutet. 

 

Ändringsförslag  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De värdepapper som emitteras 

inom ett ABCP-program får inte omfatta 

köpoptioner, förlängningsklausuler eller 

andra klausuler som påverkar 

värdepapprets sista förfallodag. 

5. Värdepapper som emitteras inom 

ett ABCP-program och som omfattar 

köpoptioner, förlängningsklausuler eller 

andra klausuler som originatorn, det 

medverkande institutet eller 

specialföretaget för värdepapperisering 

kan vilja införa, och som påverkar 

värdepapprets sista förfallodag, ska inte 

betraktas som STS-värdepapperiseringar. 

Or. en 

Motivering 

Förbudet bör endast gälla det emitterade strukturerade ABCP-programmet. Dessutom ska 

ABCP-program där investeraren har rätt att avsluta värdepapperet inte uteslutas. 

Värdepapper som innehåller t.ex. säljoptioner för investerare (strukturerade värdepapper) 

och klassiska ABCP-program (utan optioner) kan komma att samexistera inom samma 

program. Det klassiska ABCP-programmet kan fortfarande vara en STS-värdepapperisering 

smtidigt som det strukturerade värdepapperet inte är det. Annars skulle ett strukturerat 

värdepapper ”kontaminera” alla ostrukturerade ABCP-program. 

 

Ändringsförslag  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) De skyldigheter som förvaltarna 

och andra enheter med förvaltaruppdrag 

har gentemot investerarna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  393 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) De skyldigheter som förvaltarna 

och andra enheter med förvaltaruppdrag 

har gentemot investerarna. 

(a) De skyldigheter som förvaltarna 

och andra eventuella enheter med 

förvaltaruppdrag har gentemot 

investerarna. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom ABCP-program har så korta löptider och full likviditet och kreditstöd från 

bankinstitutet kräver programstrukturerna oftast inte en förvaltare eller annan representant 

för motparten eller bestämmelser för möten mellan motparter. 

 

Ändringsförslag  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bestämmelser som gör att det 

snabbt går att lösa konflikter mellan det 

medverkande institutet och innehavarna 

av värdepapperiseringspositioner. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  395 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bestämmelser som gör att det 

snabbt går att lösa konflikter mellan det 

medverkande institutet och innehavarna 

utgår 
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av värdepapperiseringspositioner. 

Or. en 

Motivering 

Att kräva bestämmelser för att underlätta lösningen av tvister mellan medverkande institut 

och investerare skulle vara oförenliga med behandlingen av alla andra investeringsprodukter 

och skulle inte garanteras eftersom det inte är troligt att sådana tvister uppstår med tanke på 

programmens strukturer och villkor. 

 

Ändringsförslag  396 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Avtalsförpliktelser, uppgifter och 

skyldigheter för det medverkande institutet 

och dess ledning, som ska ha erfarenhet av 

kreditgivning, och för förvaltaren och 

andra tillhandahållare av sidotjänster. 

(c) Avtalsförpliktelser, uppgifter och 

skyldigheter för det medverkande institutet, 

som ska ha erfarenhet av kreditgivning, 

och förvaltaren, om sådan finns, och andra 

tillhandahållare av sidotjänster. 

Or. en 

Motivering 

Programdokumentationen fastställer det medverkande institutets avtalsskyldigheter, men dess 

ledning har inte direkta avtalsskyldigheter gentemot de andra parterna. Många ABCP-

program har inte någon förvaltare. 

 

Ändringsförslag  397 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) De processer och skyldigheter som 

krävs för att säkerställa att förvaltningen 

av lånebetalningarna inte upphör om 

serviceföretaget fallerar eller blir 

insolvent. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Inom ABCP-program refererar ”serviceföretag” i allmänhet till ett serviceföretag som 

tillhandahåller en underliggande transaktion. På programnivån finns det generellt inget 

”serviceföretag”, men det medverkande institutet förvaltar programmet i egenskap av 

”programförvaltare”. Då dessa program huvudsakligen bygger på kreditkvalitet och det 

medverkande institutets förmåga är det inte realistiskt att kräva bestämmelser enligt vilka 

programmet ska fortsätta efter att det medverkande institutet har fallerat eller blivit insolvent. 

 

Ändringsförslag  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Bestämmelser som säkerställer att 

derivatmotparter och kontoförande bank 

på ABCP-programnivå ersätts vid 

fallissemang, insolvens och i tillämpliga 

fall vissa andra angivna händelser. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Inom ett ABCP-program som stöds fullt ut bär det medverkande institutet investerarnas alla 

risker. Därför sammanfaller dessa parters intressen helt och hållet. Av denna anledning är 

kraven i a och b överflödiga och bör utgå. Dessutom är kravet i e inte nödvändigt om 

likviditetsfaciliteten täcker fallissemanget och kreditderivatmotpartens och den kontoförande 

bankens angivna händelser. 
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Ändringsförslag  399 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 – led f – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att avhjälpande åtgärder ska vidtas om 

vissa angivna händelser inträffar eller om 

det medverkande institutet fallerar eller 

blir insolvent för att i förekommande fall 

antingen säkra finansieringsåtagandet 

eller se till att tillhandahållaren av 

likviditetsfaciliteten ersätts. Om 

tillhandahållaren av likviditetsfaciliteten 

inte förnyar finansieringsåtagandet senast 

30 dagar efter det att den löpt ut ska 

likviditetsfaciliteten utnyttjas, värdepapper 

som förfaller ska återbetalas och 

transaktionen ska upphöra att köpa 

exponeringar samtidigt som den amorterar 

de befintliga underliggande 

exponeringarna. 

Om tillhandahållaren av 

likviditetsfaciliteten inte förnyar 

finansieringsåtagandet för en 

likviditetsfacilitet senast 30 dagar före det 

att den löpt ut ska likviditetsfaciliteten 

utnyttjas och användas för att återbetala 

värdepapper som förfaller och 

transaktionen ska upphöra att köpa 

exponeringar samtidigt som den amorterar 

de befintliga underliggande 

exponeringarna. 

Or. en 

Motivering 

ABCP-program är beroende av det medverkande institutets kreditkvalitet och erfarenhet och 

det skulle inte vara praktiskt att kräva att det medverkande institutet byts ut vid insolvens eller 

fallissemang. Dessutom finns det inget behov av att kräva att de underliggande 

transaktionerna upphör att köpa exponeringar om likviditetsfaciliteten utnyttjas innan 

löptidens slut för att återbetala värdepapperen som har löpt ut. 

 

Ändringsförslag  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

utgår 
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värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-

programnivå och de ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

tillgänglig för de potentiella investerarna 

före prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

ska göra all den information som krävs 

enligt artikel 5.1 b–e tillgänglig före 

prissättningen, åtminstone i form av ett 

utkast eller i sin ursprungliga form när 

detta är tillåtet enligt artikel 3 i direktiv 

2003/71/EG. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

ska göra den slutgiltiga dokumentationen 

tillgänglig för investerarna senast 15 

dagar efter transaktionens avslutande. 

Or. en 

Motivering 

Som formuleringen är nu skulle alla originatorer i ABCP-program vara gemensamt 

ansvariga för att offentliggöra information, dokument och anmälan på lånenivå för ABCP-

innehavare. Detta skulle kunna leda till att investerarna får tusentals datapunkter varje 

månad, liksom ett dussintal transaktionshandlingar som de inte lär ha tid eller resurser för att 

gå igenom ordentligt. Tillhandahållande av så mycket information är inte proportionerligt 

med tanke på att ABCP-investerare oftast endast innehar ABCP som en kortsiktig investering 

som omsätts snabbt. Information på lånenivå bör ges till conduitbanken som är garant för 

ABCP. 

 

Ändringsförslag  401 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

8. Det medverkande institutet för 

programmet och emittenten ska följa 

artikel 5 och göra all den information som 
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ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-

programnivå och de ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 a 

tillgänglig för de potentiella investerarna 

före prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e tillgänglig före prissättningen, 

åtminstone i form av ett utkast eller i sin 

ursprungliga form när detta är tillåtet 

enligt artikel 3 i direktiv 2003/71/EG. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering ska 

göra den slutgiltiga dokumentationen 

tillgänglig för investerarna senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

krävs enligt artikel 5.1a tillgänglig i 

enlighet med punkt 8a i denna artikel före 

prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1a 

b–e och 5.1b b–e tillgänglig i enlighet med 

punkt 8a, åtminstone i form av ett utkast 

eller i sin ursprungliga form, före 

prissättningen. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska göra den 

slutgiltiga dokumentationen tillgänglig i 

enlighet med punkt 8a senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

Or. en 

Motivering 

I program med flera partner deltar inte originatorn i tillhandahållandet av information till 

ABCP-investerarna eller till andra investerare eller potentiella investerare på programnivå. 

De föreslagna tidsfristerna för att tillhandahålla information till presumtiva investerare är 

inte logiska när det gäller program med företagscertifikat, där nya värdepapperiseringar 

saluförs dagligen och prissättning och avveckling sker inom några timmar. 

 

Ändringsförslag  402 

Michael Theurer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-programnivå 

och de ska göra all den information som 

krävs enligt artikel 5.1 a tillgänglig för de 

potentiella investerarna före prissättningen. 

Originatorn, det medverkande institutet 

8. Det medverkande institutet ska vara 

ansvarigt för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-programnivå 

och ska göra följande information 

tillgänglig för de potentiella investerarna 

före prissättningen: 
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och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e tillgänglig före prissättningen, 

åtminstone i form av ett utkast eller i sin 

ursprungliga form när detta är tillåtet 

enligt artikel 3 i direktiv 2003/71/EG. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra den 

slutgiltiga dokumentationen tillgänglig för 

investerarna senast 15 dagar efter 

transaktionens avslutande. 

 (a) All aggregerad information som 

krävs enligt artikel 5.1 a. 

 (b) Den information som krävs enligt 

artikel 5.1 b–e i denna förordning. 

 Vid fullt ut stödda ABCP-program i den 

mening som avses i artikel 2.21 ska ingen 

transaktionsdokumentation lämnas ut till 

investerarna. Dokumentationen som avses 

i punkt b ii–vi kan göras tillgänglig i 

sammanfattad form i den slutgiltiga 

emissionsdokumentationen eller i 

prospektet. 

Or. en 

Motivering 

Endast det medverkande institutet bör vara ansvarigt för att göra information tillgänglig för 

investeraren, och endast på programnivå. I program med flera partner värdepapperiseras 

fordringar från flera olika originatorer i realekonomin. Därför kan de enskilda 

originatorerna endast tillhandahålla information om sina egna portföljer. Dessutom bör 

information om underliggande fordringar (artikel 5.1 a) endast göras tillgänglig för 

investerarna i sammanfattad form. Dokumentation på programnivå kan beskrivas i 

emissionsdokumentationen (t.ex. i investerarmemorandum). 

 

Ändringsförslag  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska vara gemensamt 

ansvariga för att artikel 5 i denna 

förordning efterlevs på ABCP-programnivå 

och de ska göra all den information som 

krävs enligt artikel 5.1 a tillgänglig för de 

potentiella investerarna före prissättningen. 

Originatorn, det medverkande institutet 

och specialföretaget för 

värdepapperisering ska göra all den 

information som krävs enligt artikel 5.1 b–

e tillgänglig före prissättningen, åtminstone 

i form av ett utkast eller i sin ursprungliga 

form när detta är tillåtet enligt artikel 3 i 

direktiv 2003/71/EG. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
ska göra den slutgiltiga dokumentationen 

tillgänglig för investerarna senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

8. Originatorn och det medverkande 

institutet ska vara gemensamt ansvariga för 

att artikel 5 i denna förordning efterlevs på 

ABCP-programnivå och de ska säkerställa 

att all den information som krävs enligt 

artikel 5.1 a görs tillgänglig för de 

potentiella investerarna före prissättningen. 

Originatorn och det medverkande institutet 

ska säkerställa att all den information som 

krävs enligt artikel 5.1 b–e görs tillgänglig 

före prissättningen, åtminstone i form av 

ett utkast eller i sin ursprungliga form när 

detta är tillåtet enligt artikel 3 i direktiv 

2003/71/EG. Originatorn och det 

medverkande institutet ska säkerställa att 

den slutgiltiga dokumentationen görs 

tillgänglig för investerarna senast 15 dagar 

efter transaktionens avslutande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  404 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. För värdepapperiseringar som 

emitteras till allmänheten ska 

informationen som avses i punkt 8 vara 

offentligt tillgänglig. För 

värdepapperiseringar som inte emitteras 

till allmänheten ska informationen som 

avses i punkt 8 göras tillgänglig för 

investerare och, på begäran, de nationella 

behöriga myndigheterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  405 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

ska gemensamt underrätta Esma med hjälp 

av de ESDR-kommunikationstjänster som 

avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS-anmälan”). Både 

ESDR och Esma ska i enlighet med punkt 

4 offentliggöra STS-anmälan på sin 

officiella webbplats. Om ESDR-

kommunikationskanalen används på rätt 

sätt underrättas de behöriga 

myndigheterna i god tid. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

Om originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering inte har kommit 

överens sinsemellan om vem av dem som 

ska uppfylla kraven som avses i denna 

artikel är det originatorn som ska uppfylla 

dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

ska gemensamt underrätta Esma med hjälp 

av den mall som avses i punkt 5 i denna 

artikel om att värdepapperiseringen 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 (”STS-

anmälan”). Esma ska i enlighet med punkt 

4 offentliggöra STS anmälan på sin 

officiella webbplats. De ska också 

underrätta sina behöriga myndigheter. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering för 

en värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  407 

Michael Theurer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

ska gemensamt underrätta Esma med hjälp 

av den mall som avses i punkt 5 i denna 

artikel om att värdepapperiseringen 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning (”STS-

anmälan”). För ABCP-program med flera 

originatorer ska varje enskild originator 

underrätta Esma endast enligt kraven i 

artikel 12 om sin egen transaktion och i 

anonymiserad form. När det gäller 

värdepapperiseringar som emitteras till 

allmänheten ska Esma i enlighet med 

punkt 4 offentliggöra STS-anmälan på sin 

officiella webbplats. De ska också 
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för investerare och behöriga myndigheter. underrätta sina behöriga myndigheter. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering för 

en värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

  

Or. en 

Motivering 

I ABCP-program är det flera säljare som säljer sina fordringar till en av transaktionerna. 

Således kan var och en av dem endast betyga att kraven är uppfyllda för just ”deras” 

transaktion men inte för hela ABCP-programmet, och därför bör de enskilda originatorerna i 

dessa ABCP-program endast vara skyldiga att intyga att värdepapperiseringen uppfyller 

kraven i artikel 12 för sin ”egen” transaktion. Dessutom måste anonymiteten i transaktionen 

bibehållas om investerarna ska informeras om STS-anmälan i enlighet med artikel 5.1 d. 

 

Ändringsförslag  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 

1. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

ska gemensamt underrätta Esma med hjälp 

av den mall som avses i punkt 5 i denna 

artikel om att värdepapperiseringen 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning (”STS-

anmälan”). Esma ska bevilja tillstånd till 

respektive tredje part som ska avgöra om 

STS-kraven är uppfyllda. Esma ska också 
i enlighet med punkt 4 offentliggöra STS-

anmälan på sin officiella webbplats och 

underrätta de behöriga myndigheterna. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering för 

en värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första kontaktpunkt 

för investerare och behöriga myndigheter. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  409 

Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering för en 

värdepapperisering ska sinsemellan utse 

den enhet som ska vara första 

kontaktpunkt för investerare och behöriga 

myndigheter. 

1. Förvaltaren på specialföretagen 

för värdepapperisering ska underrätta Esma 

med hjälp av den mall som avses i punkt 5 

i denna artikel om att värdepapperiseringen 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning (”STS-

anmälan”). Esma ska i enlighet med punkt 

4 offentliggöra STS anmälan på sin 

officiella webbplats. Originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering ska också 

underrätta sina behöriga myndigheter. 

Originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering är 

gemensamt ansvariga för att STS-kraven 

fortlöpande är uppfyllda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Originatorer, medverkande institut 

sponsorer och specialföretag för 

värdepapperisering ska gemensamt 

underrätta Esma med hjälp av den mall 

som avses i punkt 5 i denna artikel om att 

värdepapperiseringen uppfyller kraven i 

1. Originatorer och medverkande 

institut ska gemensamt underrätta Esma 

med hjälp av den mall som avses i punkt 5 

i denna artikel om att värdepapperiseringen 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning (”STS-
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artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning (”STS anmälan). Esma 

ska i enlighet med punkt 4 offentliggöra 

STS anmälan på sin officiella webbplats. 

De ska också underrätta sina behöriga 

myndigheter. Originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

för en värdepapperisering ska sinsemellan 

utse den enhet som ska vara första 

kontaktpunkt för investerare och behöriga 

myndigheter. 

anmälan”). Esma ska i enlighet med punkt 

4 offentliggöra STS anmälan på sin 

officiella webbplats. De ska också 

underrätta sina behöriga myndigheter. 

Originatorn och det medverkande institutet 

för en värdepapperisering ska sinsemellan 

utse den enhet som ska vara första 

kontaktpunkt för investerare och behöriga 

myndigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Originatorer eller medverkande 

institut kan lämna in en förfrågan till sin 

behöriga myndighet om att få ett 

bindande intyg på att 

värdepapperiseringen, enligt originatorns, 

och i tillämpliga fall det medverkande 

institutets, åsikt, uppfyller vissa eller alla 

kriterier rörande enkelhet i artikel 8 och 

rörande standardisering i artikel 9. För 

ABCP-program kan det medverkande 

institutet lämna in en förfrågan till den 

behöriga myndigheten om att få ett 

bindande intyg om att ABCP-programmet, 

enligt det medverkande institutets åsikt, 

uppfyller vissa eller alla kriterier i artikel 

12. 

Or. en 

Motivering 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  412 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Utöver 

självcertifieringsmekanismen som 

beskrivs i artikel 14.1 bör originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

anlita en tredje part med tillstånd att 

enligt artikel 14a bedöma huruvida en 

värdepapperisering uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13. 

STS-anmälan ska innehålla ett intyg om 

att den tredje parten bekräftat att STS-

kriterierna är uppfyllda. 

 Anmälan måste innehålla uppgift om den 

tredje partens namn och etableringsort, 

samt det fullständiga och ursprungliga 

namnet på den behöriga myndigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 
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Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. När originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering anlitar en tredje part 

som beviljats tillstånd i enlighet med 

artikel 14a för att bedöma huruvida en 

värdepapperisering uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 ska 

STS-anmälan innehålla ett intyg om att 

den tredje parten bekräftat att STS-

kriterierna är uppfyllda. Anmälan ska 

innehålla namnet på den tredje parten 

som beviljats tillstånd, dennes 

etableringsort, samt namnet på den 

behöriga myndighet som beviljade parten 

tillståndet. 

Or. en 

Motivering 

I och med ändringen föreskrivs det att det, förutom självcertifieringsmekanismen, bör finnas 

ett alternativ med intygande från tredje part. 

 

Ändringsförslag  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Originatorn och det medverkande 

institutet ska anlita en tredje part som 

beviljats tillstånd enligt artikel 14a för att 

bedöma huruvida värdepapperiseringar 

uppfyller kriterierna i artiklarna 7–10 

eller 11–13. STS-anmälan ska då 

innehålla ett intyg om att den tredje 

parten bekräftat att STS-kriterierna är 

uppfyllda. Anmälan ska innehålla namnet 

på den tredje parten som beviljats 
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tillstånd, dennes etableringsort, samt 

namnet på den behöriga myndighet som 

beviljade parten tillståndet. 

Or. en 

Motivering 

Det bör vara obligatoriskt för emittenten att anlita en tredje part som ska bedöma huruvida 

värdepapperiseringen uppfyller STS-kriterierna eller inte. Det ger en ytterligare försäkran 

om att värdepapperiseringen uppfyller STS-kriterierna, samtidigt som ansvaret fortsatt hela 

tiden ligger på emittenten. 

 

Ändringsförslag  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

får inte överlåta STS-intygandet för 

värdepapperiseringar på tredje parter. De 

får rådfråga en tredje part angående 

intygande om att en värdepapperisering 

uppfyller STS-kriterierna, men detta 

ändrar inte den rättsliga skyldighet som 

emittenten, eller investeraren eller 

specialföretaget för värdepapperiseringar, 

har att följa bestämmelserna i denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  416 

Brian Hayes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En tredje part kan beviljas tillstånd 

att bedöma om värdepapperiseringar 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13. I de fall en tredje part 

anlitas ska STS-anmälan innehålla ett 

intyg om att den tredje parten bekräftat att 

STS-kriterierna är uppfyllda. Anmälan 

ska innehålla namnet på den tredje parten 

som beviljats tillstånd, dennes 

etableringsort, samt namnet på den 

behöriga myndighet som beviljade parten 

tillståndet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  417 

Brian Hayes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Tredje parter som avses i artikel 

14.1a ska beviljas tillstånd av Esma för att 

bedöma om värdepapperiseringar 

uppfyller STS-kriterierna i artiklarna 7–

10 eller artiklarna 11–13 i denna 

förordning. Esma ska bevilja tillstånd 

såvida följande villkor är uppfyllda: 

 (a) Den tredje parten tar endast ut 

icke-diskriminerande och 

kostnadsbaserade avgifter av de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer, utan att 

differentiera avgifterna beroende på, eller 

i korrelation till, resultaten av 

bedömningen. 

 (b) Den tredje parten har grundats 

uteslutande för att bedöma om STS-

kriterier är uppfyllda. 



 

AM\1101734SV.doc 77/121 PE587.508v01-00 

 SV 

 (c) Personerna i den tredje partens 

ledningsorgan har de 

yrkeskvalifikationer, den kunskap och den 

erfarenhet som de bör ha för att kunna 

utföra den tredje partens arbete och 

åtnjuter gott anseende och integritet. 

 (d) Den tredje partens ledningsorgan 

består till största delen av oberoende 

direktörer som representerar experter och 

investerare på STS-

värdepapperiseringsmarknaden. 

 (e) Den tredje parten vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen av STS-kriterierna inte 

påverkas av befintliga eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser 

som inbegriper den tredje parten, dess 

aktieägare eller ledare, chefer, anställda 

eller andra fysiska personer vars tjänster 

den tredje parten disponerar eller styr 

över. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I det fall originatorn eller den 

ursprungliga långivaren inte är ett 

kreditinstitut eller värdepappersföretag 

enligt definitionen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 

i förordning (EU) nr 575/2013 ska 

anmälan enligt punkt 1 åtföljas av 

följande: 

utgår 

(a) En bekräftelse från originatorn eller 

den ursprungliga långivaren om att 

kreditgivningen sker på grundval av 

sunda och väldefinierade kriterier och ett 

tydligt fastställt förfarande för att 

godkänna, ändra, förnya och finansiera 

dessa krediter samt om att originatorn och 
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den ursprungliga långivaren har effektiva 

system för att tillämpa dessa processer. 

(b) En förklaring om huruvida de element 

som nämns i led a är föremål för tillsyn. 

 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska utan dröjsmål 

underrätta Esma och sina behöriga 

myndigheter om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller kraven i artiklarna 7–10 

eller artiklarna 11–13 i denna förordning. 

3. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska utan dröjsmål 

underrätta Esma och sina behöriga 

myndigheter om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller kraven i artiklarna 7–10 i 

denna förordning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  420 

Neena Gill 
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Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska utan dröjsmål 

underrätta Esma och sina behöriga 

myndigheter om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller kraven i artiklarna 7–10 

eller artiklarna 11–13 i denna förordning. 

3. Originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering ska genom ESDR-

kommunikationskanalerna utan dröjsmål 

underrätta Esma och sina behöriga 

myndigheter om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller kraven i artiklarna 7–10 

eller artiklarna 11–13. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering ska utan dröjsmål 

underrätta Esma och sina behöriga 

myndigheter om en värdepapperisering inte 

längre uppfyller kraven i artiklarna 7–10 

eller artiklarna 11–13 i denna förordning. 

3. Originatorn och det medverkande 

institutet ska utan dröjsmål underrätta 

Esma och sina behöriga myndigheter om 

en värdepapperisering inte längre uppfyller 

kraven i artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–

13 i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering kan anlita en godkänd 



 

PE587.508v01-00 80/121 AM\1101734SV.doc 

SV 

tredje part för att kontrollera om en 

värdepapperisering uppfyller STS-

kriterierna. Att sådan tredje part anlitas 

påverkar dock inte på något sätt den 

juridiska skyldighet som originatorn, det 

medverkande institutet eller 

specialföretaget för värdepapperisering 

har att följa bestämmelserna i denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Esma ska på sin officiella 

webbplats föra en förteckning över alla 

värdepapperiseringar för vilka originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering anmält att de uppfyller 

kraven i artiklarna 7–10 eller artiklarna 

11–13 i denna förordning. Esma ska 

uppdatera förteckningen för att ta hänsyn 

till att värdepapperiseringar inte längre är 

att anse som STS till följd av ett beslut från 

de behöriga myndigheterna eller en 

anmälan från originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering. I det fall den behöriga 

myndigheten har infört administrativa 

sanktioner eller avhjälpande åtgärder i 

enlighet med artikel 17 ska den omedelbart 

underrätta Esma om detta. Esma ska 

omedelbart ange i förteckningen att en 

behörig myndighet har infört 

administrativa sanktioner eller avhjälpande 

åtgärder med avseende på den berörda 

värdepapperiseringen. 

4. Esma ska omedelbart i en lämplig 

del på sin officiella webbplats föra en 

förteckning över alla värdepapperiseringar 

för vilka originatorer, medverkande institut 

och specialföretag för värdepapperisering 

anmält att de uppfyller kraven i artiklarna 

7–10 i denna förordning. Esma ska 

uppdatera förteckningen för att ta hänsyn 

till att värdepapperiseringar inte längre är 

att anse som STS till följd av ett beslut från 

de behöriga myndigheterna eller en 

anmälan från originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering. I det fall den behöriga 

myndigheten har infört administrativa 

sanktioner eller avhjälpande åtgärder i 

enlighet med artikel 17 ska den omedelbart 

underrätta Esma om detta. Esma ska 

omedelbart ange i förteckningen att en 

behörig myndighet har infört 

administrativa sanktioner eller avhjälpande 

åtgärder med avseende på den berörda 

värdepapperiseringen. 

Or. it 
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Ändringsförslag  424 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Esma ska på sin officiella 

webbplats föra en förteckning över alla 

värdepapperiseringar för vilka originatorer, 

medverkande institut och specialföretag för 

värdepapperisering anmält att de uppfyller 

kraven i artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–

13 i denna förordning. Esma ska 

uppdatera förteckningen för att ta hänsyn 

till att värdepapperiseringar inte längre är 

att anse som STS till följd av ett beslut från 

de behöriga myndigheterna eller en 

anmälan från originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering. I det fall den behöriga 

myndigheten har infört administrativa 

sanktioner eller avhjälpande åtgärder i 

enlighet med artikel 17 ska den omedelbart 

underrätta Esma om detta. Esma ska 

omedelbart ange i förteckningen att en 

behörig myndighet har infört 

administrativa sanktioner eller avhjälpande 

åtgärder med avseende på den berörda 

värdepapperiseringen. 

4. ESDR och Esma ska på sin 

webbplats föra var sin förteckning över 

alla värdepapperiseringar för vilka 

originatorer, medverkande institut och 

specialföretag för värdepapperisering 

anmält att de uppfyller kraven i artiklarna 

7–10 eller artiklarna 11–13. ESDR och 

Esma ska uppdatera förteckningen för att ta 

hänsyn till att värdepapperiseringar inte 

längre är att anse som STS till följd av ett 

beslut från de behöriga myndigheterna eller 

en anmälan från originatorn, det 

medverkande institutet eller 

specialföretaget för värdepapperisering. I 

det fall den behöriga myndigheten har 

infört administrativa sanktioner eller 

avhjälpande åtgärder i enlighet med artikel 

17 ska den omedelbart underrätta Esma om 

detta via ESDR-kommunikationskanalen. 

ESDR och Esma ska omedelbart ange i 

förteckningen att en behörig myndighet har 

infört administrativa sanktioner eller 

avhjälpande åtgärder med avseende på den 

berörda värdepapperiseringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Esma ska på sin officiella 

webbplats föra en förteckning över alla 

värdepapperiseringar för vilka originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

4. Esma ska på sin officiella 

webbplats föra en förteckning över alla 

värdepapperiseringar för vilka originatorer 

och medverkande institut anmält att de 
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för värdepapperisering anmält att de 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning. Esma 

ska uppdatera förteckningen för att ta 

hänsyn till att värdepapperiseringar inte 

längre är att anse som STS till följd av ett 

beslut från de behöriga myndigheterna eller 

en anmälan från originatorn, det 

medverkande institutet eller 

specialföretaget för värdepapperisering. I 

det fall den behöriga myndigheten har 

infört administrativa sanktioner eller 

avhjälpande åtgärder i enlighet med artikel 

17 ska den omedelbart underrätta Esma om 

detta. Esma ska omedelbart ange i 

förteckningen att en behörig myndighet har 

infört administrativa sanktioner eller 

avhjälpande åtgärder med avseende på den 

berörda värdepapperiseringen. 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning. Esma 

ska uppdatera förteckningen för att ta 

hänsyn till att värdepapperiseringar inte 

längre är att anse som STS till följd av ett 

beslut från de behöriga myndigheterna eller 

en anmälan från originatorn eller det 

medverkande institutet. I det fall den 

behöriga myndigheten har infört 

administrativa sanktioner eller avhjälpande 

åtgärder i enlighet med artikel 17 ska den 

omedelbart underrätta Esma om detta. 

Esma ska omedelbart ange i förteckningen 

att en behörig myndighet har infört 

administrativa sanktioner eller avhjälpande 

åtgärder med avseende på den berörda 

värdepapperiseringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Esma ska i nära samarbete med EBA och 

Eiopa utarbeta förslag till tekniska 

standarder för tillsyn som specificerar dels 

den information som originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska lämna för att 

uppfylla sina förpliktelser enligt punkt 1, 

dels det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

Europeiska centralbanken (ECB) ska 

förvissa sig om och kontrollera att Esma i 

nära samarbete med EBA och Eiopa 

utarbetar förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som specificerar dels den 

information som originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering ska lämna för att 

uppfylla sina förpliktelser enligt punkt 1, 

dels det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

Or. it 
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Ändringsförslag  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Esma ska i nära samarbete med EBA och 

Eiopa utarbeta förslag till tekniska 

standarder för tillsyn som specificerar dels 

den information som originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 

ska lämna för att uppfylla sina förpliktelser 

enligt punkt 1, dels det format denna 

information ska lämnas i, dvs. 

standardiserade mallar. 

Esma ska i nära samarbete med EBA och 

Eiopa utarbeta förslag till tekniska 

standarder för tillsyn som specificerar dels 

den information som originatorn och det 

medverkande institutet måste lämna för att 

uppfylla sina förpliktelser enligt punkt 1, 

dels det format denna information ska 

lämnas i, dvs. standardiserade mallar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  428 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering kan inte lagligen 

överlåta STS-intygandet av 

värdepapperiseringar till en tredje part. 

De får samråda med en tredje part för att 

bedöma om en värdepapperisering kan 

klassas som STS, men detta samråd 

ändrar inte på något sätt emittentens, eller 

investerarens, juridiska skyldighet att 

följa bestämmelserna i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 



 

PE587.508v01-00 84/121 AM\1101734SV.doc 

SV 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Tredje parts kontroll av uppfyllande av 

STS-kriterierna 

 1. En tredje part som avses i artikel 

14.1a ska beviljas tillstånd av den 

behöriga myndigheten att bedöma om 

värdepapperiseringar uppfyller STS-

kriterierna i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13. Den behöriga 

myndigheten ska bevilja tillstånd om 

följande villkor är uppfyllda: 

 (a) Den tredje parten tar endast ut 

icke-diskriminerande och 

kostnadsbaserade avgifter av de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer, utan att 

differentiera avgifterna beroende på, eller 

i korrelation till, resultaten av 

bedömningen. 

 (b) Den tredje parten är varken en 

reglerad enhet enligt definitionen i artikel 

2.4 i direktiv 2002/87/EG eller ett 

kreditvärderingsinstitut enligt 

definitionen i artikel 3.1 b i förordning 

(EG) nr 1060/2009, och utförandet av den 

tredje partens andra verksamheter får inte 

inkräkta på oberoendet eller integriteten i 

dess bedömning. 

 (c) Den tredje parten får inte utföra 

någon typ av rådgivnings- eller 

revisionstjänster eller motsvarande för de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer. 

 (d) Personerna i den tredje partens 

ledningsorgan har de 

yrkeskvalifikationer, den kunskap och den 



 

AM\1101734SV.doc 85/121 PE587.508v01-00 

 SV 

erfarenhet som de bör ha för att kunna 

utföra den tredje partens arbete och 

åtnjuter gott anseende och integritet. 

 (e) Den tredje partens ledningsorgan 

består till minst en tredjedel av oberoende 

direktörer, vilka dock måste vara minst 

två. 

 (f) Den tredje parten vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen av STS-kriterierna inte 

påverkas av befintliga eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser 

som inbegriper den tredje parten, dess 

aktieägare eller ledare, chefer, anställda 

eller någon annan fysisk person vars 

tjänster den tredje parten disponerar eller 

styr över. I detta syfte ska den tredje 

parten inrätta, upprätthålla, verkställa 

och dokumentera ett effektivt internt 

kontrollsystem som styr vilka riktlinjer 

och förfaranden som ska följas för att 

identifiera och förebygga potentiella 

intressekonflikter. Potentiella eller 

befintliga intressekonflikter som har 

identifierats ska undanröjas eller åtgärdas 

och redovisas utan dröjsmål. Den tredje 

parten ska upprätta, upprätthålla, 

verkställa och dokumentera lämpliga 

förfaranden och rutiner för att säkerställa 

oberoende bedömning av om STS-

kriterierna är uppfyllda. Den tredje parten 

ska regelbundet övervaka och se över 

dessa riktlinjer och förfaranden i syfte att 

utvärdera deras ändamålsenlighet och 

bedöma om det är nödvändigt att 

uppdatera dem.  

 (g) Den tredje parten kan visa att den 

har infört lämpliga operativa 

skyddsåtgärder och interna rutiner som 

gör det möjligt för den att bedöma om 

STS-kriterierna är uppfyllda. 

 Den behöriga myndigheten ska dra 

tillbaka tillståndet om den anser att den 

tredje parten på ett väsentligt sätt inte 

uppfyller ovanstående villkor. 

 2. En tredje part som beviljats 

tillstånd i enlighet med punkt 1 ska utan 
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dröjsmål underrätta sin behöriga 

myndighet om eventuella väsentliga 

ändringar av den information som 

tillhandahållits enligt denna punkt, eller 

om eventuella andra ändringar som 

rimligen kan anses påverka den behöriga 

myndighetens bedömning. 

 3. Den behöriga myndigheten får ta 

ut kostnadsbaserade avgifter av en tredje 

part som avses i punkt 1 för att täcka 

kostnaderna för att behandla 

ansökningen om tillstånd och den därpå 

följande övervakningen av att de villkor 

som anges i punkt 1 är uppfyllda. 

 4. Esma ska upprätta och 

upprätthålla en förteckning över alla 

tredje parter som beviljats tillstånd utifrån 

den information om tillståndsbeviljande 

som de behöriga myndigheterna 

överlämnar till Esma. 

 5. Esma ska utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn, i vilka man 

ska specificera vilken information som en 

tredje part ska lämna till de behöriga 

myndigheterna i ansökan om tillstånd i 

enlighet med punkt 1. 

 Esma ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast [sex månader efter 

denna förordnings ikraftträdande]. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Tredje parts kontroll av uppfyllande av 

STS-kriterierna 

 1. En tredje part som avses i artikel 

14.1a ska beviljas tillstånd av den 

behöriga myndigheten att bedöma om 

värdepapperiseringar uppfyller STS-

kriterierna i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13. Den behöriga 

myndigheten ska bevilja tillstånd om 

följande villkor är uppfyllda: 

 (a) Den tredje parten tar endast ut 

icke-diskriminerande och 

kostnadsbaserade avgifter av de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer, utan att 

differentiera avgifterna beroende på, eller 

i korrelation till, resultaten av 

bedömningen. 

 (b) Den tredje parten är varken en 

reglerad enhet enligt definitionen i artikel 

2.4 i direktiv 2002/87/EG eller ett 

kreditvärderingsinstitut enligt 

definitionen i artikel 3.1 b i förordning 

(EG) nr 1060/2009, och utförandet av den 

tredje partens andra verksamheter får inte 

inkräkta på oberoendet eller integriteten i 

dess bedömning. 

 (c) Den tredje parten får inte utföra 

någon typ av rådgivnings- eller 

revisionstjänster eller motsvarande för de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer. 

 (d) Personerna i den tredje partens 

ledningsorgan har de 

yrkeskvalifikationer, den kunskap och den 

erfarenhet som de bör ha för att kunna 

utföra den tredje partens arbete och 

åtnjuter gott anseende och integritet. Den 
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tredje partens ledningsorgan består till 

minst en tredjedel av oberoende 

direktörer, vilka dock måste vara minst 

två. 

 (e) Den tredje parten vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen av STS-kriterierna inte 

påverkas av befintliga eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser 

som inbegriper den tredje parten, dess 

aktieägare eller ledare, chefer, anställda 

eller någon annan fysisk person vars 

tjänster den tredje parten disponerar eller 

styr över. I detta syfte ska den tredje 

parten inrätta, upprätthålla, verkställa 

och dokumentera ett effektivt internt 

kontrollsystem som styr vilka riktlinjer 

och förfaranden som ska följas för att 

identifiera och förebygga potentiella 

intressekonflikter. Potentiella eller 

befintliga intressekonflikter som har 

identifierats ska undanröjas eller åtgärdas 

och redovisas utan dröjsmål. Den tredje 

parten ska upprätta, upprätthålla, 

verkställa och dokumentera lämpliga 

förfaranden och rutiner för att säkerställa 

oberoende bedömning av om STS-

kriterierna är uppfyllda. Den tredje parten 

ska regelbundet övervaka och se över 

dessa riktlinjer och förfaranden i syfte att 

utvärdera deras ändamålsenlighet och 

bedöma om det är nödvändigt att 

uppdatera dem.  

 (f) Den tredje parten kan visa att den 

har infört lämpliga operativa 

skyddsåtgärder och interna rutiner som 

gör det möjligt för den att bedöma om 

STS-kriterierna är uppfyllda. 

 Den behöriga myndigheten ska dra 

tillbaka tillståndet om den anser att den 

tredje parten på ett väsentligt sätt inte 

uppfyller ovanstående villkor. 

 2. En tredje part som beviljats 

tillstånd i enlighet med punkt 1 ska utan 

dröjsmål underrätta sin behöriga 

myndighet om eventuella väsentliga 

ändringar av den information som 
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tillhandahållits enligt denna punkt, eller 

om eventuella andra ändringar som 

rimligen kan anses påverka den behöriga 

myndighetens bedömning. 

 Den behöriga myndigheten får ta ut 

kostnadsbaserade avgifter av en tredje 

part som avses i punkt 1 för att täcka 

kostnaderna för att behandla 

ansökningen om tillstånd och den därpå 

följande övervakningen av att de villkor 

som anges i punkt 1 är uppfyllda. 

 3. Esma ska utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn, i vilka man 

ska specificera vilken information som en 

tredje part ska lämna till de behöriga 

myndigheterna i ansökan om tillstånd i 

enlighet med punkt 1. 

 Esma ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast [sex månader efter 

denna förordnings ikraftträdande]. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

Motivering 

I och med denna ändring fastställs kriterierna för tredje parters intygande av att 

värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterierna. 

 

Ändringsförslag  431 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 En tredje part som avses i artikel 14.1a 
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ska beviljas tillstånd av den behöriga 

myndigheten att bedöma om 

värdepapperiseringar uppfyller STS-

kriterierna i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13. Den behöriga 

myndigheten ska bevilja tillstånd om 

följande villkor är uppfyllda: 

 (a) Den tredje parten tar endast ut 

icke-diskriminerande och 

kostnadsbaserade avgifter av de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer, utan att 

differentiera avgifterna beroende på, eller 

i korrelation till, resultaten av 

bedömningen. 

 (b) Den tredje parten är varken en 

reglerad enhet enligt definitionen i artikel 

2.4 i direktiv 2002/87/EG eller ett 

kreditvärderingsinstitut enligt 

definitionen i artikel 3.1 b i förordning 

(EG) nr 1060/2009, och utförandet av den 

tredje partens andra verksamheter får inte 

inkräkta på oberoendet eller integriteten i 

dess bedömning. 

 (c) Den tredje parten får inte utföra 

någon typ av rådgivnings- eller 

revisionstjänster eller motsvarande för de 

originatorer, medverkande institut eller 

specialföretag för värdepapperisering som 

medverkar i de värdepapperiseringar som 

den tredje parten bedömer. 

 (d) Personerna i den tredje partens 

ledningsorgan har de 

yrkeskvalifikationer, den kunskap och den 

erfarenhet som de bör ha för att kunna 

utföra den tredje partens arbete och 

åtnjuter gott anseende och integritet. 

 (e) Den tredje partens ledningsorgan 

består till minst en tredjedel av oberoende 

direktörer, vilka dock måste vara minst 

två. 

 (f) Den tredje parten vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen av STS-kriterierna inte 



 

AM\1101734SV.doc 91/121 PE587.508v01-00 

 SV 

påverkas av befintliga eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser 

som inbegriper den tredje parten, dess 

aktieägare eller ledare, chefer, anställda 

eller någon annan fysisk person vars 

tjänster den tredje parten disponerar eller 

styr över. I detta syfte ska den tredje 

parten inrätta, upprätthålla, verkställa 

och dokumentera ett effektivt internt 

kontrollsystem som styr vilka riktlinjer 

och förfaranden som ska följas för att 

identifiera och förebygga potentiella 

intressekonflikter. Potentiella eller 

befintliga intressekonflikter som har 

identifierats ska undanröjas eller åtgärdas 

och redovisas utan dröjsmål. Den tredje 

parten ska upprätta, upprätthålla, 

verkställa och dokumentera lämpliga 

förfaranden och rutiner för att säkerställa 

oberoende bedömning av om STS-

kriterierna är uppfyllda. Den tredje parten 

ska regelbundet övervaka och se över 

dessa riktlinjer och förfaranden i syfte att 

utvärdera deras ändamålsenlighet och 

bedöma om det är nödvändigt att 

uppdatera dem.  

 (g) Den tredje parten kan visa att den 

har infört lämpliga operativa 

skyddsåtgärder och interna rutiner som 

gör det möjligt för den att bedöma om 

STS-kriterierna är uppfyllda. 

 Den behöriga myndigheten ska dra 

tillbaka tillståndet om den anser att parten 

på ett väsentligt sätt inte uppfyller 

ovanstående villkor. 

 2. En tredje part som beviljats 

tillstånd i enlighet med punkt 1 måste 

utan dröjsmål underrätta sin behöriga 

myndighet om eventuella väsentliga 

ändringar av den information som 

tillhandahållits enligt den punkten, eller 

om eventuella andra ändringar som 

rimligen kan anses påverka den behöriga 

myndighetens bedömning. 

 3. Den behöriga myndigheten får ta 

ut kostnadsbaserade avgifter av en tredje 

part som avses i punkt 1 för att täcka 
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kostnaderna för att behandla 

ansökningen om tillstånd och den därpå 

följande övervakningen av att de villkor 

som anges i punkt 1 är uppfyllda. 

 4. Esma ska utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn, i vilka man 

ska specificera vilken information som en 

tredje part ska lämna till de behöriga 

myndigheterna i ansökan om tillstånd i 

enlighet med punkt 1. 

 Esma ska sedan överlämna dessa förslag 

till tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast den ... [sex månader 

efter denna förordnings ikraftträdande]. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de förslag till tekniska standarder 

för tillsyn som avses i första stycket i 

enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Tredje parter som beviljats tillstånd 

 1. Tredje parter som kontrollerar om 

STS-kriterier är uppfyllda enligt 14.3a ska 

ha tillstånd från Esma. Tillstånd ska 

beviljas endast om följande villkor är 

uppfyllda: 

 (a) Den tredje parten tar ut icke-

diskriminerande och kostnadsbaserade 

avgifter av de originatorer, medverkande 

institut eller specialföretag för 

värdepapperisering som medverkar i 

värdepapperiseringar som den tredje 

parten bedömer, och avgifterna sätts eller 
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ändras inte beroende på resultaten av 

bedömningen. 

 (b) Den tredje parten är varken en 

reglerad enhet enligt definitionen i artikel 

2.4 i direktiv 2002/87/EG eller ett 

kreditvärderingsinstitut enligt 

definitionen i artikel 3.1 b i förordning 

(EG) nr 1060/2009, och utförandet av den 

tredje partens andra verksamheter får inte 

inkräkta på oberoendet eller integriteten i 

dess bedömning. 

 (c) Den tredje parten utför inte någon 

typ av rådgivnings- eller revisionstjänster 

eller motsvarande för de originatorer, 

medverkande institut eller specialföretag 

för värdepapperisering som medverkar i 

de värdepapperiseringar som den tredje 

parten bedömer. 

 (d) Personerna i den tredje partens 

ledningsorgan har de 

yrkeskvalifikationer, den kunskap och den 

erfarenhet som de bör ha för att kunna 

utföra den tredje partens arbete och 

åtnjuter gott anseende och integritet. 

 (e) Den tredje partens ledningsorgan 

består till minst hälften av oberoende 

direktörer, vilka dock måste vara minst 

två, och dessa ska representera 

investerare som är verksamma inom 

marknaden för STS-värdepapperisering. 

 (f) Den tredje parten vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen av STS-kriterierna inte 

påverkas av befintliga eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser 

som inbegriper den tredje parten, dess 

aktieägare eller ledare, chefer, anställda 

eller någon annan fysisk person vars 

tjänster den tredje parten disponerar eller 

styr över. I detta syfte ska den tredje 

parten inrätta, upprätthålla, verkställa 

och dokumentera ett effektivt internt 

kontrollsystem som styr vilka riktlinjer 

och förfaranden som ska följas för att 

identifiera och förebygga potentiella 

intressekonflikter. Potentiella eller 

befintliga intressekonflikter som har 
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identifierats ska undanröjas eller åtgärdas 

och redovisas utan dröjsmål. Den tredje 

parten ska upprätta, upprätthålla, 

verkställa och dokumentera lämpliga 

förfaranden och rutiner som ska 

säkerställa en oberoende bedömning av 

om STS-kriterierna är uppfyllda och att 

den tredje parten handlar i investerarnas 

intresse i de värdepapperiseringar som 

parten bedömer. Den tredje parten ska 

regelbundet övervaka och se över dessa 

riktlinjer och förfaranden i syfte att 

utvärdera deras ändamålsenlighet och 

bedöma om det är nödvändigt att 

uppdatera dem. 

 (g) Den tredje parten kan visa att den 

har lämpliga operativa skyddsåtgärder 

och interna rutiner som gör det möjligt 

för parten att bedöma om STS-kriterierna 

är uppfyllda. 

 2. Om den tredje parten inte 

uppfyller kraven ovan ska Esma dra in 

tillståndet.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För enheter som inte omfattas av de 

unionsrättsakter som avses i punkt 3 ska 

medlemsstaterna utse en eller flera 

behöriga myndigheter för att säkerställa 

efterlevnaden av artiklarna 4–14 i denna 

förordning. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen, Esma, EBA och 

Eiopa och de behöriga myndigheterna i 

övriga medlemsstater om vilka behöriga 

myndigheter som utsetts i enlighet med 

denna punkt. 

4. För enheter som inte omfattas av de 

unionsrättsakter som avses i punkt 3 ska 

medlemsstaterna utse en eller flera 

behöriga myndigheter för att säkerställa 

efterlevnaden av artiklarna 4–14 i denna 

förordning. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen, Esma, EBA och 

Eiopa och de behöriga myndigheterna i 

övriga medlemsstater om vilka behöriga 

myndigheter som utsetts i enlighet med 

denna punkt. 
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 Denna skyldighet ska inte gälla för bolag 

som säljer exponeringar inom ramen för 

ett ABCP-program eller annan 

värdepapperiseringstransaktion eller 

värdepapperiseringsplan. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  434 

Burkhard Balz 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För enheter som inte omfattas av de 

unionsrättsakter som avses i punkt 3 ska 

medlemsstaterna utse en eller flera 

behöriga myndigheter för att säkerställa 

efterlevnaden av artiklarna 4–14 i denna 

förordning. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen, Esma, EBA och 

Eiopa och de behöriga myndigheterna i 

övriga medlemsstater om vilka behöriga 

myndigheter som utsetts i enlighet med 

denna punkt. 

4. För enheter som inte omfattas av de 

unionsrättsakter som avses i punkt 3 ska 

medlemsstaterna utse en eller flera 

behöriga myndigheter för att säkerställa 

efterlevnaden av artiklarna 4–14 i denna 

förordning. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen, Esma, EBA och 

Eiopa och de behöriga myndigheterna i 

övriga medlemsstater om vilka behöriga 

myndigheter som utsetts i enlighet med 

denna punkt. Skyldigheten att utse behörig 

myndighet ska inte gälla för bolag som 

säljer exponeringar inom ramen för ett 

ABCP-program eller annan 

värdepapperiseringstransaktion eller 

värdepapperiseringsplan. 

Or. en 
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Ändringsförslag  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den behöriga myndigheten ska 

regelbundet se över de arrangemang, 

processer och mekanismer som 

originatorer, medverkande institut, 

specialföretag för värdepapperisering och 

ursprungliga långivare använder sig av för 

att efterleva denna förordning. 

2. Den behöriga myndigheten ska 

regelbundet se över de arrangemang, 

processer och mekanismer som 

originatorer, medverkande institut och 

ursprungliga långivare använder sig av för 

att efterleva denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  436 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Den behöriga myndigheten ska, 

bland annat genom regelbundna 

stickprovskontroller, övervaka 

nyemissioner, särskilt av 

värdepapperiseringar som marknaden har 

liten erfarenhet av, i syfte att upptäcka om 

kraven som avses i artikel 17.1 inte 

uppfylls eller om det finns egenskaper 

vars användning inte kan förklaras på 

annat sätt än att man försöker kringgå 

bestämmelserna i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De behöriga myndigheterna ska se 

till att risker som härrör från 

värdepapperiseringstransaktioner, bl.a. 

anseenderisk, bedöms och åtgärdas av 

originatorerna, de medverkande instituten, 

specialföretagen för värdepapperisering 
och de ursprungliga långivarna genom för 

detta ändamål lämpliga strategier och 

förfaranden. 

3. De behöriga myndigheterna ska 

kräva att risker som härrör från 

värdepapperiseringstransaktioner, bl.a. 

anseenderisk, bedöms och åtgärdas av 

originatorerna, de medverkande instituten 

och de ursprungliga långivarna genom för 

detta ändamål lämpliga strategier och 

förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  438 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De behöriga myndigheterna ska se 

till att risker som härrör från 

värdepapperiseringstransaktioner, bl.a. 

anseenderisk, bedöms och åtgärdas av 

originatorerna, de medverkande instituten, 

specialföretagen för värdepapperisering 

och de ursprungliga långivarna genom för 

detta ändamål lämpliga strategier och 

förfaranden. 

3. De behöriga myndigheterna ska 

kräva att risker som härrör från 

värdepapperiseringstransaktioner, bl.a. 

anseenderisk, bedöms och åtgärdas av 

originatorerna, de medverkande instituten, 

specialföretagen för värdepapperisering 

och de ursprungliga långivarna genom för 

detta ändamål lämpliga strategier och 

förfaranden. 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa att ansvaret för bedömning och åtgärdande av riskerna ligger hos de 

parter som deltar i värdepapperiseringen, samtidigt som de behöriga myndigheterna får 

befogenhet att se till så att detta faktiskt görs av de parter som deltar i värdepapperiseringen. 
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Ändringsförslag  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 16a 

 Makrotillsyn 

 Europeiska systemrisknämnden ska 

tillhandahålla makrotillsyn för den 

europeiska 

värdepapperiseringsmarknaden och 

kommer att vidta åtgärder för att anpassa 

sig till marknadens omständigheter, för 

att undvika att tillgångsbubblor utvecklas 

och för att förhindra att marknader 

stängs. 

 Europeiska systemrisknämnden kommer 

att föreslå följande åtgärder för de 

behöriga myndigheterna för anpassning 

till marknadens omständigheter: 

 – En justering av nivåerna för 

bibehållandeandelen i artikel 4 i denna 

förordning, samtidigt som det tas hänsyn, 

dels till marknadssegmentens särdrag, 

och dels till vilka garantier som kan 

tillämpas på de värdepapperiserade 

tillgångarna. 

 – En justering av gränserna för 

risknivåer vid värdepapperisering i 

artiklarna 259, 260, 261, 263 och 264 i 

förordning (EU) nr 575/2013 om 

tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag. 

 – En justering av bruttosoliditeten, 

likviditetstäckningen å ena sidan och den 

stabila nettofinansieringskvoten för 

kreditinstitut och värdepappersföretag 

som är verksamma inom 

värdepapperiseringsmarknaden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 16a 

 Originatorer och medverkande instituts 

behöriga myndighet har befogenhet att 

tillhandahålla den efterfrågade 

bekräftelsen enligt artikel 14.2 om att 

värdepapperiseringen överensstämmer 

med vissa eller samtliga kriterier i 

artiklarna 8 och 9. När det gäller ABCP-

program har det medverkande institutets 

behöriga myndighet befogenhet att 

tillhandahålla den efterfrågade 

bekräftelsen enligt artikel 14.2 om att 

ABCP-programmet överensstämmer med 

vissa eller samtliga kriterier i artikel 12. 

En sådan bekräftelse ska vara rättsligt 

bindande för tillsynsmyndigheterna i 

Europeiska unionen. 

Or. en 

Motivering 

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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Ändringsförslag  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar 

medlemsstaternas rätt att föreskriva och 

tillämpa straffrättsliga påföljder i enlighet 

med artikel 19 i denna förordning ska 
medlemsstaterna fastställa bestämmelser 

om lämpliga administrativa sanktioner och 

avhjälpande åtgärder för situationer där 

1. Medlemsstaterna ska fastställa 

bestämmelser om lämpliga administrativa 

sanktioner och avhjälpande åtgärder för 

situationer där 

Or. en 

Motivering 

Med ändringarna i följande stycken införs undersökning av ”försumlighet eller 

underlåtenhet” enligt nuvarande artikel 407 i kapitalkravsförordningen. Detta görs för att 

säkerställa skillnaden mellan å ena sidan grov oaktsamhet och uppsåt och å andra sidan 

lindrig försumlighet. 

 

Ändringsförslag  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprunglig långivaren 

inte uppfyller kraven i artikel 4, 

(a) originatorn, det medverkande 

institutet eller den ursprungliga långivaren 

inte uppfyller kraven i artikel 4, på grund 

av försumlighet eller underlåtenhet, 

Or. en 

Motivering 

Med ändringarna i följande stycken införs test för försumlighet eller underlåtenhet enligt 

nuvarande artikel 407 i kapitalkravsförordningen. Detta görs för att säkerställa skillnaden 

mellan å ena sidan grov oaktsamhet och uppsåt och å andra sidan lindrig försumlighet. 
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Ändringsförslag  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering inte uppfyller kraven i 

artikel 5, 

(b) originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering inte uppfyller kraven i 

artikel 5, på grund av försumlighet eller 

underlåtenhet, 

Or. en 

Motivering 

Med ändringarna i följande stycken införs test för försumlighet eller underlåtenhet enligt 

nuvarande artikel 407 i kapitalkravsförordningen. Detta görs för att säkerställa skillnaden 

mellan å ena sidan grov oaktsamhet och uppsåt och å andra sidan lindrig försumlighet. 

 

Ändringsförslag  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering inte uppfyller kraven i 

artikel 5, 

(b) originatorn eller det medverkande 

institutet inte uppfyller kraven i artikel 5, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led b 



 

PE587.508v01-00 102/121 AM\1101734SV.doc 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) originatorn, det medverkande 

institutet och specialföretaget för 

värdepapperisering inte uppfyller kraven i 

artikel 5, 

(b) originatorn eller det medverkande 

institutet inte uppfyller kraven i artikel 5, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led c – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering inte 

uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

artiklarna 11–13 i denna förordning. 

När en värdepapperisering definieras som 

STS och originatorn, det medverkande 

institutet eller specialföretaget för 

värdepapperisering inte uppfyller kraven i 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning på grund av 

försumlighet eller underlåtenhet. 

Or. en 

Motivering 

Med ändringarna i följande stycken införs test för försumlighet eller underlåtenhet enligt 

nuvarande artikel 407 i kapitalkravsförordningen. Detta görs för att säkerställa skillnaden 

mellan å ena sidan grov oaktsamhet och uppsåt och å andra sidan lindrig försumlighet. 

 

Ändringsförslag  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led c – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

originatorn, det medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
inte uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 

originatorn eller det medverkande institutet 

inte uppfyller kraven i artiklarna 7–10 eller 
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artiklarna 11–13 i denna förordning. artiklarna 11–13 i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led c – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En originator eller ett medverkande 

institut, i strid med artikel 6 i denna 

förordning, använder beteckningen 

”STS” för sin värdepapperisering, i annat 

fall än när värdepapperiseringen 

uppfyller samtliga krav i antingen 

artiklarna 7–10 eller artiklarna 11–13 i 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led c – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En originator eller ett medverkande 

institut lämnar en missvisande anmälan 

enligt artikel 14.1 i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led c – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska också se till att de 

administrativa sanktionerna och/eller 

avhjälpande åtgärderna genomförs. 

Medlemsstaterna ska också se till att de 

administrativa sanktionerna och/eller 

avhjälpande åtgärderna genomförs. Sådana 

administrativa sanktioner och/eller 

avhjälpande åtgärder ska emellertid inte 

riktas mot specialföretaget för 

värdepapperisering eller på annat sätt 

äventyra den berörda transaktionens 

värdepapperisering för investerarna. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med den nya förordningen är att främja integreringen av EU:s finansmarknader. Detta 

kan endast uppnås genom att återfå investerarnas förtroende. Om böter som föreslås i andra 

stycket påförs specialföretag för värdepapperisering ska sådana böter betalas med tillgångar 

från transaktioner som specialföretaget för värdepapperisering ingår i, vilket då skulle leda 

till brist på tillgängligt kapital för investerare. Detta skulle leda till en dold risk för 

investerare vilket i sin tur på nytt äventyrar investerarnas förtroende. 

 

Ändringsförslag  451 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Dessa regler bör erkänna 

marknadsaktörernas goda tro genom en 

proportionerlig tillämpning av sanktioner 

och genom att beakta överträdelsens 

natur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

AM\1101734SV.doc 105/121 PE587.508v01-00 

 SV 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Maximala administrativa böter på 

minst 5 000 000 euro eller, i medlemsstater 

som inte har euron som valuta, 

motsvarande värde i den nationella valutan 

den [datum för ikraftträdandet av denna 

förordning] 

(e) Maximala administrativa böter på 

minst 10 000 000 euro eller, i 

medlemsstater som inte har euron som 

valuta, motsvarande värde i den nationella 

valutan den [datum för ikraftträdandet av 

denna förordning] 

Or. it 

 

Ändringsförslag  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) För juridiska personer: de 

maximala administrativa böter som avses i 

led e eller upp till 10 % av den juridiska 

personens totala årsomsättning enligt de 

senast tillgängliga räkenskaper som 

godkänts av ledningsorganet. Om den 

juridiska personen är ett moderbolag eller 

dotterbolag till det moderbolag som ska 

upprätta en koncernredovisning enligt 

direktiv 2013/34/EU, ska den relevanta 

totala årsomsättningen vara den totala 

årsomsättningen eller motsvarande typ av 

inkomst enligt relevanta 

redovisningsrättsakter i den senast 

tillgängliga koncernredovisning som 

godkänts av ledningsorganet för det 

yttersta moderbolaget. 

(f) För juridiska personer: de 

maximala administrativa böter som avses i 

led e eller upp till 20 % av den juridiska 

personens totala årsomsättning enligt de 

senast tillgängliga räkenskaper som 

godkänts av ledningsorganet. Om den 

juridiska personen är ett moderbolag eller 

dotterbolag till det moderbolag som ska 

upprätta en koncernredovisning enligt 

direktiv 2013/34/EU, ska den relevanta 

totala årsomsättningen vara den totala 

årsomsättningen eller motsvarande typ av 

inkomst enligt relevanta 

redovisningsrättsakter i den senast 

tillgängliga koncernredovisning som 

godkänts av ledningsorganet för det 

yttersta moderbolaget. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  454 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Maximala administrativa böter till 

ett belopp motsvarande minst två gånger de 

vinster som härrör från överträdelsen, om 

dessa vinster kan fastställas, även om detta 

belopp överstiger de maximala beloppen i 

leden e och f. 

(g) Maximala administrativa böter till 

ett belopp motsvarande minst tre gånger de 

vinster som härrör från överträdelsen, om 

dessa vinster kan fastställas, även om detta 

belopp överstiger de maximala beloppen i 

leden e och f. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  455 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Lägsta administrativa böter till ett 

belopp motsvarande de vinster som härrör 

från överträdelsen, om dessa vinster kan 

fastställas, även om detta belopp 

överstiger de maximala beloppen i leden e 

och f. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  456 

Thomas Mann 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. I de fall där överträdelser har 

inträffat i god tro gäller följande: 

 (a) Om överträdelsen avhjälps ska 

STS-beteckningen kvarstå under de 
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värdepapperiserade instrumentens hela 

livslängd. 

 (b) Om STS-beteckningen kvarstår 

och överträdelsen avhjälps ska säljaren 

inte tvingas till försäljning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  457 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De behöriga myndigheterna ska när 

de fastställer typ och nivån för en 

administrativ sanktion eller avhjälpande 

åtgärd som införs i enlighet med artikel 17 

i denna förordning, ta hänsyn till alla 

relevanta omständigheter, bl.a. de följande 

i enlighet med vad som är lämpligt: 

2. De behöriga myndigheterna ska när 

de fastställer typ och nivån för en 

administrativ sanktion eller avhjälpande 

åtgärd som införs i enlighet med artikel 17 

i denna förordning, ta hänsyn till alla 

relevanta omständigheter, bl.a. i vilken 

mån överträdelsen är avsiktlig eller beror 

på ett sakfel samt, de följande i enlighet 

med vad som är lämpligt: 

Or. en 

Motivering 

På grund av bestämmelsernas komplexitet krävs proportionalitet när sanktioner ska 

tillämpas. Överträdelser mot bestämmelserna kan inträffa oavsiktligt eller på grund av sakfel. 

 

Ändringsförslag  458 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 3. Sanktioner ska tillämpas på ett 

proportionerligt sätt, vilket inbegriper 

beaktande av överträdelsens natur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En särskild 

värdepapperiseringskommitté inom ramen 

för den gemensamma kommittén för de 

europeiska tillsynsmyndigheteterna ska 

inrättas, inom vilken de behöriga 

myndigheterna ska samarbeta intimt för 

att uppfylla sina skyldigheter enligt 

artiklarna 16–19 i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en behörig myndighet anser att 

denna förordning har överträtts eller har 

anledning att tro detta, ska den underrätta 

den behöriga tillsynsmyndigheten för 

originatorn, det medverkande institutet, 

den ursprungliga långivaren, 

specialföretaget för värdepapperisering 
eller investeraren om sina iakttagelser på 

ett tillräckligt detaljerat sätt. De berörda 

behöriga myndigheterna ska nära samordna 

sin tillsynsverksamhet och säkerställa 

konsekventa beslut. 

3. Om en behörig myndighet anser att 

denna förordning har överträtts eller har 

anledning att tro detta, ska den underrätta 

den behöriga myndigheten för originatorn, 

det medverkande institutet, den 

ursprungliga långivaren eller investeraren 

om sina iakttagelser på ett tillräckligt 

detaljerat sätt. De berörda behöriga 

myndigheterna ska nära samordna sin 

tillsynsverksamhet för att säkerställa 

konsekventa beslut och den behöriga 

myndigheten som konstaterar en 
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överträdelse ska underrätta Esma om 

detta. 

Or. en 

Motivering 

Esma bör uppmärksammas på eventuella överträdelser över jurisdiktionsgränserna från 

början. 

 

Ändringsförslag  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Särskilt om en överträdelse som 

avses i punkt 3 rör en felaktig eller 

vilseledande anmälan enligt artikel 14.1 i 

denna förordning, ska den behöriga 

myndigheten som konstaterat överträdelsen 

också utan dröjsmål underrätta Esma, EBA 

och Eiopa om sina iakttagelser. 

4. Särskilt om en överträdelse som 

avses i punkt 3 rör en felaktig eller 

vilseledande anmälan enligt artikel 14.1 i 

denna förordning, ska den behöriga 

myndigheten som konstaterat överträdelsen 

också utan dröjsmål underrätta EBA och 

Eiopa om sina iakttagelser. 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 21.3. 

 

Ändringsförslag  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Vid mottagandet av de uppgifter 

som avses i punkt 3 ska den behöriga 

myndigheten vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att åtgärda den 

5. Vid mottagandet av de uppgifter 

som avses i punkt 3 ska den behöriga 

myndigheten vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att åtgärda den 
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konstaterade överträdelsen och underrätta 

de andra berörda behöriga myndigheterna, 

särskilt myndigheterna för originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering och de behöriga 

myndigheterna för innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen, om detta är 

känt. I händelse av oenighet mellan de 

behöriga myndigheterna får ärendet 

hänskjutas till Esma, och förfarandet i 

artikel 19 och, om tillämpligt, artikel 20 i 

förordning (EU) nr 1095/2010 ska 

tillämpas. 

konstaterade överträdelsen och underrätta 

de andra berörda behöriga myndigheterna, 

särskilt myndigheterna för originatorn, det 

medverkande institutet och specialföretaget 

för värdepapperisering och de behöriga 

myndigheterna för innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen, om detta är 

känt. I händelse av oenighet mellan de 

behöriga myndigheterna får ärendet 

hänskjutas till Esma, och förfarandet i 

artikel 19 och, om tillämpligt, artikel 20 i 

förordning (EU) nr 1095/2010 ska 

tillämpas, med undantag för frågor där en 

bindande bekräftelse från den behöriga 

myndigheten som avses i artikel 16.4 

redan har lämnats. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

Ändringsförslag  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Vid mottagandet av de uppgifter 

som avses i punkt 3 ska den behöriga 

myndigheten vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att åtgärda den 

konstaterade överträdelsen och underrätta 

de andra berörda behöriga myndigheterna, 

särskilt myndigheterna för originatorn, det 

medverkande institutet och 

specialföretaget för värdepapperisering 
och de behöriga myndigheterna för 

innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen, om detta är 

känt. I händelse av oenighet mellan de 

behöriga myndigheterna får ärendet 

hänskjutas till Esma, och förfarandet i 

artikel 19 och, om tillämpligt, artikel 20 i 

förordning (EU) nr 1095/2010 ska 

tillämpas. 

5. Vid mottagandet av de uppgifter 

som avses i punkt 3 ska den behöriga 

myndigheten vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att åtgärda den 

konstaterade överträdelsen och underrätta 

de andra berörda behöriga myndigheterna, 

särskilt myndigheterna för originatorn, det 

medverkande institutet och de behöriga 

myndigheterna för innehavaren av 

värdepapperiseringspositionen, om detta är 

känt. I händelse av oenighet mellan de 

behöriga myndigheterna, ska förfarandet i 

artikel 19 och, om tillämpligt, artikel 20 i 

förordning (EU) nr 1095/2010 tillämpas. 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 21.3. 

 

Ändringsförslag  464 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – stycke 1Direktiv 2009/65/EG 

Artikel 50a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 50a i direktiv 2009/65/EG ska 

upphöra att gälla. 

Artikel 50a i direktiv 2009/65/EG ska 

ersättas med följande: 

 ”Förvaltningsbolag för fondföretag eller 

internt förvaltade fondföretag ska agera i 

investerarnas bästa intresse i det relevanta 

fondföretaget och när så är lämpligt vidta 

korrigeringsåtgärder när de, efter ett 

antagande om att de exponerat sig mot en 
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värdepapperisering, upptäcker att 

värdepapperiseringen inte uppfyller 

kraven i Europaparlamentets och rådets 

förordning .../... [STS-förordningen], 

särskilt att fastställandet och 

redovisningen av det bibehållna intresset 

inte uppfyllde kraven i den 

förordningen.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1060/2009 

  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I skälen 22 och 41, i artikel 8c och 

i punkt 1 i bilaga II, ska ”strukturerat 

finansiellt instrument” respektive 

”strukturerade finansiella instrument” 

ersättas med 

”värdepapperiseringsinstrument”. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – stycke 1 – led 2  
Förordning (EG) nr 1060/2009 

  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I skälen 34 och 40, i artiklarna 

8.4, 8c, 10.3, 39.4 samt i avsnitt A punkt 2 

femte stycket i bilaga I, avsnitt B punkt 5 i 

bilaga I, bilaga II (titel och punkt 2), del I 

punkterna 8, 24, och 45 i bilaga III, och 

 utgår 
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del III punkt 8 i bilaga III, ska 

”strukturerade finansiella instrument” 

ersättas med 

”värdepapperiseringsinstrument”. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  467 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – stycke 1Direktiv 2011/61/EU 

Artikel 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 17 i direktiv 2011/61/EU ska 

upphöra att gälla. 

Artikel 17 i direktiv 2011/61/EU ska 

ersättas med följande: 

 ”AIF-förvaltare ska agera i investerarnas 

bästa intresse i den relevanta AIF-fonden 

och när så är lämpligt vidta 

korrigeringsåtgärder när de, efter 

antagandet att de exponerat sig mot en 

värdepapperisering, upptäcker att 

värdepapperiseringen inte uppfyller 

kraven i förordning [STS], särskilt att 

fastställandet och redovisningen av det 

bibehållna intresset inte uppfyllde kraven 

i förordning [STS].” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  468 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – stycke 1 – led 1Förordning 648/2012/EU 

Artikel 2 – led 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) ”täckt obligation: en obligation som 

uppfyller kraven i artikel 129 i förordning 

(30) ”täckt obligation: en obligation som 

uppfyller kraven i artikel 52.4 i direktiv 
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(EU) nr 575/2013.” 2009/65/EG.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående den [dag för ikraftträdandet av 

denna förordning] får originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering endast använda 

beteckningen ”STS” eller en beteckning 

som hänvisar direkt eller indirekt till denna 

beteckning om kraven i artikel 6 i denna 

förordning är uppfyllda. 

2. I fråga om 

värdepapperiseringspositioner som är 

utestående den ... [dag för ikraftträdandet 

av denna förordning] får originatorer och 

medverkande institut endast använda 

beteckningen ”STS” eller en beteckning 

som hänvisar direkt eller indirekt till denna 

beteckning om kraven i artikel 6 i denna 

förordning är uppfyllda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det gäller värdepapperiseringar 

där värdepapperen är emitterade den 1 

januari 2011 eller senare, och 

värdepapperiseringar som emitterats före 

den dagen, och där nya underliggande 

exponeringar har tillkommit eller ersatts 

efter den 31 december 2014, ska artikel 3 i 

denna förordning tillämpas. 

3. När det gäller olika typer av 

investeringar i värdepapperiseringar som 

inköp, försäljning eller innehav som 

genomförts efter den ... [dagen för 

ikraftträdandet av denna förordning] där 

värdepapperen är emitterade den 1 januari 

2011 eller senare, och värdepapperiseringar 

som emitterats före den dagen, och där nya 

underliggande exponeringar har tillkommit 

eller ersatts efter den 31 december 2014, 

ska artikel 3 i denna förordning tillämpas. 
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Or. en 

Motivering 

Ändringen ger en möjlighet att undvika behovet av ”nödförsäljning” av tillgångar som 

därmed destabiliserar marknaden. 

 

Ändringsförslag  471 

Morten Messerschmidt 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det gäller värdepapperiseringar 

där värdepapperen är emitterade den 1 

januari 2011 eller senare, och 

värdepapperiseringar som emitterats före 

den dagen, och där nya underliggande 

exponeringar har tillkommit eller ersatts 

efter den 31 december 2014, ska artikel 3 i 

denna förordning tillämpas. 

3. När det gäller investeringar som 

genomförts efter den ... [dagen för 

ikraftträdandet av denna förordning] i 
värdepapperiseringar där värdepapperen är 

emitterade den 1 januari 2011 eller senare, 

och värdepapperiseringar som emitterats 

före den dagen, och där nya underliggande 

exponeringar har tillkommit eller ersatts 

efter den 31 december 2014, ska artikel 3 i 

denna förordning tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  472 

Brian Hayes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det gäller värdepapperiseringar 

där värdepapperen är emitterade den 1 

januari 2011 eller senare, och 

värdepapperiseringar som emitterats före 

den dagen, och där nya underliggande 

exponeringar har tillkommit eller ersatts 

efter den 31 december 2014, ska artikel 3 i 

3. När det gäller värdepapperiseringar 

som uppfyller STS-kriterierna och där 

värdepapperen är emitterade den 1 januari 

2011 eller senare, och värdepapperiseringar 

som emitterats före den dagen, och där nya 

underliggande exponeringar har tillkommit 

eller ersatts efter den 31 december 2014, 
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denna förordning tillämpas. ska artikel 3 i denna förordning tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Till dess att de tekniska standarder 

för tillsyn som ska antas av kommissionen 

i enlighet med artikel 5.3 i denna 

förordning är tillämpliga, ska originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering, i samband med de 

skyldigheter som anges i artikel 5.1 a och 

5.1 e i denna förordning, tillgängliggöra de 

uppgifter som anges i bilagorna I–VIII till 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 3/2015 på den webbplats som 

avses i artikel 5.2. 

6. Till dess att de tekniska standarder 

för tillsyn som ska antas av kommissionen 

i enlighet med artikel 5.3 i denna 

förordning är tillämpliga, ska originatorer 

och medverkande institut, i samband med 

de skyldigheter som anges i artikel 5.1 a 

och 5.1 e i denna förordning, 

tillgängliggöra de uppgifter som anges i 

bilagorna I–VIII till kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 3/2015 på 

den webbplats som avses i artikel 5.2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast [två år efter ikraftträdandet 

av denna förordning] och därefter vart 

tredje år ska EBA i nära samarbete med 

Esma och Eiopa offentliggöra en rapport 

om genomförandet av STS-kraven enligt 

artiklarna 6–14 i denna förordning. 

1. Senast [arton månader efter 

ikraftträdandet av denna förordning] och 

därefter vartannat år ska EBA i nära 

samarbete med Esma och Eiopa 

offentliggöra en rapport om genomförandet 

av STS-kraven enligt artiklarna 6–14 i 

denna förordning. 

Or. it 
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Ändringsförslag  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Senast [tre år efter ikraftträdandet 

av denna förordning] ska Esma i nära 

samarbete med EBA och Eiopa 

offentliggöra en rapport om tillämpningen 

av transparenskraven i artikel 5 i denna 

förordning och graden av transparens på 

unionens värdepapperiseringsmarknad. 

3. Senast [två år efter ikraftträdandet 

av denna förordning] ska Esma i nära 

samarbete med EBA och Eiopa 

offentliggöra en rapport om tillämpningen 

av transparenskraven i artikel 5 i denna 

förordning och graden av transparens på 

unionens värdepapperiseringsmarknad. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  476 

Molly Scott Cato 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Senast ... [två år efter 

ikraftträdandet av denna förordning] ska 

Esma i nära samarbete med EBA och 

Eiopa offentliggöra en rapport om 

möjligheterna att inrätta en rättslig ram 

som komplement till den nya ramen för 

värdepapperisering som fastställs i denna 

förordning för att skapa ett system med ett 

begränsat antal licensierade banker som 

fungerar såsom specialföretag för 

värdepapperisering och har ensamrätt att 

köpa exponeringar från originatorer och 

sälja fordringar som följs upp av de 

exponeringar som förvärvas av 

investerare. I rapporten ska fördelar och 

nackdelar granskas utförligt ur synvinkel 

av offentlig politik och reell ekonomi, och 

det ska finnas tydligt avgränsade enheter 
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som omfattas av särskild tillsyn och ett 

insolvensförfarande som omfattar de 

viktigaste intermediärverksamheterna 

mellan originatorer och investerare, 

jämfört med dagens högst heterogena 

situation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  477 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Senast ... [sex månader efter 

ikraftträdandet av denna förordning] ska 

EBA i nära samarbete med Esma och 

Eiopa offentliggöra en rapport om 

inrättandet av ett ramverk för enkel, 

transparent och standardiserad syntetisk 

värdepapperisering, som är begränsad till 

värdepapperisering i balansräkningen och 

innehåller förslag till lämpliga 

kapitalkrav för sådan värdepapperisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Rapporten ska innehålla en 

detaljerad analys av STS-

värdepapperiseringens effekter på 

realekonomin och i synnerhet på små och 

medelstora företags tillgång till krediter, 

med hänsyn tagen också till eventuella 

risker som kan uppstå för 
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finansmarknadens stabilitet, och med 

övervakning inte bara av aggregerad utan 

även fristående information. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  479 

Paul Tang 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. ESRB ska varje år tillhandahålla 

en rapport om situationen för 

värdepapperiseringsmarknaden ur ett 

makrotillsynsperspektiv och motivera de 

förslag som presenterats enligt artikel 16a 

(ny) i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  480 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Senast ... [12 månader efter 

ikraftträdandet av denna förordning] ska 

kommissionen utifrån EBA:s rapport som 

avses i punkt 4 lämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om förslag 

till inrättandet av ett ramverk för enkel, 

transparent och standardiserad syntetisk 

värdepapperisering, som är begränsad till 

värdepapperisering i balansräkningen och 

innehåller förslag till lämpliga 

kapitalkrav för sådan värdepapperisering 

jämte lagstiftningsförslag i tillämpliga 

fall. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast [fyra år efter ikraftträdandet av 

denna förordning] ska kommissionen lägga 

fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av denna 

förordning, vid behov åtföljd av ett 

lagstiftningsförslag. 

Senast ... [tre år efter ikraftträdandet av 

denna förordning] ska kommissionen lägga 

fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av denna 

förordning, vid behov åtföljd av ett 

lagstiftningsförslag. 

 Rapporten ska beakta den internationella 

utvecklingen på området 

värdepapperisering, särskilt initiativ som 

avser enkel, transparent och jämförbar 

värdepapperisering, samt utvärdera om 

man på området STS-

värdepapperiseringar skulle kunna införa 

en likvärdighetsordning för originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering från tredjeländer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  482 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast [fyra år efter ikraftträdandet av 

denna förordning] ska kommissionen lägga 

fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av denna 

förordning, vid behov åtföljd av ett 

lagstiftningsförslag. 

Senast ... [tre år efter ikraftträdandet av 

denna förordning] ska kommissionen lägga 

fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av denna 

förordning, vid behov åtföljd av ett 

lagstiftningsförslag. 

 Rapporten ska beakta den internationella 
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utvecklingen på området 

värdepapperisering samt utvärdera om 

man på området STS-

värdepapperiseringar skulle kunna införa 

en likvärdighetsordning för originatorer, 

medverkande institut och specialföretag 

för värdepapperisering från tredjeländer. 

Or. en 

Ändringsförslag  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast [fyra år efter ikraftträdandet av 

denna förordning] ska kommissionen lägga 

fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av denna 

förordning, vid behov åtföljd av ett 

lagstiftningsförslag. 

Senast [tre år efter ikraftträdandet av denna 

förordning] ska kommissionen lägga fram 

en rapport för Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av denna förordning, vid 

behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag. 

Or. it 

 


