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Ændringsforslag 25
Chris MacManus
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

I disse tider, hvor der er en dyb krise, er skridt til at deregulere elementer i den finansielle 
sektor ikke, hvad der er behov for. De fremskridt, der er gjort med hensyn til regulering og 
kontrol af kapitalen efter den seneste recession, bør ikke opgives. Befordring af såkaldte 
syntetiske securitiseringer er ikke det, Europa har brug for til at overvinde denne krise. De er 
blevet brugt til at retfærdiggøre salg af lån til familieboliger.

Ændringsforslag 26
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Før finanskrisen fulgte nogle 
securitiseringsaktiviteter en "originate to 
distribute"-model. I denne model blev 
aktiver af ringe kvalitet udvalgt til 
securitisering til skade for investorerne, 
som endte med at løbe en større risiko, end 
de måske havde haft til hensigt at påtage 
sig. Kravet om at kontrollere de 
långivningsstandarder, der anvendes ved 
oprettelsen af de securitiserede aktiver, 
blev indført for at forhindre en sådan 
praksis i fremtiden. I forbindelse med 
NPE-securitiseringer bør kontrollen af 
långivningsstandarder imidlertid tage 
hensyn til de særlige omstændigheder, 
herunder købet af disse misligholdte 
aktiver og typen af securitisering. Det er 

(7) Før finanskrisen i 2008 fulgte nogle 
securitiseringsaktiviteter en "originate to 
distribute"-model. I denne model blev 
aktiver af ringe kvalitet udvalgt til 
securitisering til skade for investorerne, 
som endte med at løbe en større risiko, end 
de måske havde haft til hensigt at påtage 
sig. Kravet om at kontrollere de 
långivningsstandarder, der anvendes ved 
oprettelsen af de securitiserede aktiver, 
blev indført for at forhindre en sådan 
praksis i fremtiden. I forbindelse med 
NPE-securitiseringer bør kontrollen af 
långivningsstandarder imidlertid tage 
hensyn til de særlige omstændigheder, 
herunder købet af disse misligholdte 
aktiver og typen af securitisering. Det er 
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derfor nødvendigt at ændre kontrollen af 
långivningsstandarder med henblik på at 
gøre det muligt for investoren at 
gennemføre en due diligence-undersøgelse 
af de misligholdte aktivers kvalitet og 
resultater med henblik på at træffe en 
fornuftig og velinformeret 
investeringsbeslutning.

derfor nødvendigt at ændre kontrollen af 
långivningsstandarder med henblik på at 
gøre det muligt for investoren at 
gennemføre en due diligence-undersøgelse 
af de misligholdte aktivers kvalitet og 
resultater med henblik på at træffe en 
fornuftig og velinformeret 
investeringsbeslutning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er vigtigt, at de interesser, som 
de eksponeringsleverende institutter, 
organiserende institutter, oprindelige 
långivere, der er involveret i en 
securitisering, afpasses i forhold til 
hinanden. Da kravet om 
risikotilbageholdelse i henhold til denne 
forordning, som gælder for alle former 
for securitiseringer, opnår at afpasse disse 
interesser i forhold til hinanden, skal det 
eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut eller den 
oprindelige långiver løbende tilbageholde 
en væsentlig nettoøkonomisk interesse i 
securitiseringen på mindst 5 % for alle 
typer securitiseringer, herunder 
balanceførte syntetiske securitiseringer.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med standardiseringskriterierne i EBA-rapporten om STS-rammerne for 
syntetisk securitisering (EBA/OP/2020/07) skal det eksponeringsleverende institut eller den 
oprindelige långiver, der er involveret i en balanceført syntetisk securitisering, "opfylde 
kravet om risikotilbageholdelse i overensstemmelse med artikel 6 i 
securitiseringsforordningen".
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Ændringsforslag 28
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Syntetisk mer-spread forekommer 
ofte i visse typer transaktioner, og det er 
en nyttig mekanisme for både investorer 
og eksponeringsleverende institutter med 
henblik på at reducere omkostningerne til 
henholdsvis kreditrisikoafdækningen og 
eksponeringen over for risici I denne 
forbindelse er syntetisk mer-spread meget 
vigtig for en række specifikke 
detailaktivklasser, såsom små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
forbrugslån, som udviser både højere 
afkast og kredittab end andre aktivklasser, 
og for hvilke de securitiserede 
eksponeringer genererer mer-spread for 
at dække disse tab. Hvis der imidlertid er 
for stor mængde syntetisk mer-spread, der 
er efterstillet investors position, er det 
muligt, at investoren i 
securitiseringspositionerne i intet 
realistisk scenarie vil opleve nogen tab, 
hvilket resulterer i, at der ikke sker en 
effektiv risikooverførsel. For at afbøde de 
tilsynsmæssige betænkeligheder og 
yderligere standardisere dette strukturelle 
træk er det vigtigt at fastsætte strenge 
kriterier for balanceførte syntetiske STS-
securitiseringer og sikre fuld 
fremlæggelse af oplysninger om 
anvendelsen af syntetisk mer-spread.

udgår

Or. en

Begrundelse

Syntetiske securitiseringer er en faktor, der fremskynder og forstærker finansielle kriser, 
hvilket var præcis hvad der skete under den seneste finansielle krise. Hvis disse transaktioner 
gøres lettere, vil det medføre en større finansiel systemisk risiko og dermed svække den 
finansielle stabilitet.
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Ændringsforslag 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege de 
kompetente myndigheder, der er ansvarlige 
for at føre tilsyn med de krav, som 
balanceført syntetisk securitisering skal 
opfylde for at kunne være omfattet af STS-
betegnelsen. Den kompetente myndighed 
kan være den samme som den, der er 
udpeget til at føre tilsyn med, at 
eksponeringsleverende institutter, 
organiserende institutter og SSPE'er 
overholder de krav, som traditionelle 
securitiseringer skal opfylde for at opnå 
STS-betegnelsen. Ligesom for traditionelle 
securitiseringer kan den kompetente 
myndighed være forskellig fra den 
kompetente myndighed, der har ansvaret 
for at føre tilsyn med, at de 
eksponeringsleverende institutter, 
oprindelige långivere, SSPE'er, 
organiserende institutter og investorer 
overholder de tilsynsmæssige forpligtelser, 
der påhviler dem i henhold til artikel 5-9 i 
forordning (EU) 2017/2402, og hvis 
overholdelse i betragtning af disse 
forpligtelsers tilsynsmæssige dimension 
specifikt blev overdraget til de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for 
tilsynet med de relevante finansielle 
institutioner.

(21) Medlemsstaterne bør udpege de 
kompetente myndigheder, der er ansvarlige 
for at føre tilsyn med de krav, som 
balanceført syntetisk securitisering skal 
opfylde for at kunne være omfattet af STS-
betegnelsen. Den kompetente myndighed 
kan være den samme som den, der er 
udpeget til at føre tilsyn med, at 
eksponeringsleverende institutter, 
organiserende institutter og SSPE'er 
overholder de krav, som traditionelle 
securitiseringer skal opfylde for at opnå 
STS-betegnelsen. Ligesom for traditionelle 
securitiseringer kan den kompetente 
myndighed være forskellig fra den 
kompetente myndighed, der har ansvaret 
for at føre tilsyn med, at de 
eksponeringsleverende institutter, 
oprindelige långivere, SSPE'er, 
organiserende institutter og investorer 
overholder de forpligtelser, der påhviler 
dem i henhold til artikel 5-9 i forordning 
(EU) 2017/2402.

Or. en

Ændringsforslag 30
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Da forslaget til forordning (EU) 
2017/2402 blev udarbejdet, var praksis for 
rapportering om bæredygtighed og 
dataindsamling langt mindre udviklet, end 
den er i dag. Unionen havde heller ikke 
meget regulering, som man kunne have 
trukket på som reference. Artikel 22, stk. 
4, i nævnte forordning indeholder derfor 
kun et generelt krav om offentliggørelse 
af oplysninger om "miljøpræstationer" 
som en del af gennemsigtighedskravene 
for ikke-ABCP STS-securitiseringer, hvis 
sådanne oplysninger overhovedet er 
tilgængelige. Denne situation har ændret 
sig dramatisk takket være de hurtige 
fremskridt inden for 
bæredygtighedsrapportering, 
standardisering, datatilgængelighed, 
bæredygtighedsvurderinger osv. i den 
private sektor. Siden da har Unionen 
vedtaget Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/208813a og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/85213b(taksonomiforordningen). Den 
har også udvidet omfanget af ikke-
finansiel rapportering fra ikke-finansielle 
virksomheder og er i øjeblikket ved at 
gennemgå direktivet om ikke-finansiel 
rapportering med henblik på at forbedre 
tilgængeligheden af 
bæredygtighedsrelaterede data, som 
deltagerne på det finansielle marked kan 
trække på. De miljømæssige og 
bæredygtighedsrelaterede krav om 
gennemsigtighed til traditionelle STS-
securitiseringer og balanceførte syntetiske 
STS-securitiseringer bør afspejle denne 
udvikling.
_________________
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/2088 af 27. 
november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser 



PE658.992v01-00 8/44 AM\1215733DA.docx

DA

(EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).
13b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Or. en

Ændringsforslag 31
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Gennemsigtighedskravene til 
traditionelle STS-securitiseringer og 
balanceførte syntetiske STS-
securitiseringer bør omfatte 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger om 
de aktiver, der ligger til grund for en 
securitiseret eksponering, især de negative 
indvirkninger på bæredygtighedsfaktoren. 
Det eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut, og, i givet fald, 
SSPE, der foretager securitiseringer, bør 
give sådanne oplysninger i form af en 
erklæring om de vigtigste negative 
indvirkninger, hvis nøjagtige form og 
indhold bør afspejle eller trække på de 
lovgivningsmæssige tekniske standarder, 
der er udarbejdet i overensstemmelse med 
ESA'ernes mandat i henhold til 
forordning (EU) nr. 2019/2088.

Or. en

Ændringsforslag 32
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Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
værdi udgør mindst 90 % af puljens værdi 
på tidspunktet for indgåelsen

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
værdi udgør mindst 90 % af puljens 
nominelle værdi på tidspunktet for 
indgåelsen og på enhver efterfølgende 
dato, hvor aktiver tilføjes eller fjernes fra 
den underliggende pulje på grund af 
genopfyldning af puljen eller 
omstrukturering af securitiseringen

Or. en

Ændringsforslag 33
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
værdi udgør mindst 90 % af puljens værdi 
på tidspunktet for indgåelsen

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
værdi udgør mindst 90 % af puljens værdi 
på tidspunktet for udstedelse af 
securitiseringen

Or. en
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Ændringsforslag 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
værdi udgør mindst 90 % af puljens værdi 
på tidspunktet for indgåelsen

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
securitisering, der understøttes af en pulje 
af misligholdte eksponeringer, som 
opfylder betingelserne i artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis 
nominelle værdi udgør mindst 90 % af 
puljens nominelle værdi på tidspunktet for 
indgåelsen

Or. en

Ændringsforslag 35
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) "syntetisk mer-spread": det beløb, 
som det eksponeringsleverende institut 
har forpligtet sig til i 
transaktionsdokumentationen til at dække 
tab i referenceporteføljen, som kan opstå i 
løbet af transaktionens løbetid."

udgår

Or. en

Begrundelse

Syntetiske securitiseringer er en faktor, der fremskynder og forstærker finansielle kriser, 
præcis hvad der skete under den sidste finansielle krise. Hvis disse transaktioner gøres 
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lettere, vil det medføre en større finansiel systemisk risiko og dermed svække den finansielle 
stabilitet.

Ændringsforslag 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) "syntetisk mer-spread": det beløb, 
som det eksponeringsleverende institut har 
forpligtet sig til i 
transaktionsdokumentationen til at dække 
tab i referenceporteføljen, som kan opstå i 
løbet af transaktionens løbetid."

(28) "syntetisk mer-spread": det beløb, 
som det eksponeringsleverende institut 
ifølge dokumentationen for en syntetisk 
securitisering kontraktmæssigt skal 
afsætte til at dække tab i de securitiserede 
eksponeringer, som kan opstå i løbet af 
transaktionens løbetid."

Or. en

Ændringsforslag 37
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 2 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) "bæredygtighedsfaktorer": 
bæredygtighedsfaktorer som defineret i 
artikel 2, nr. 24, i forordning (EF) nr. 
2019/88

Or. en

Ændringsforslag 38
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Nuværende tekst Ændringsforslag

(1a) Artikel 4, litra a), affattes således:
a) tredjelandet er opført som en højrisiko- 
og ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion af 
FATF

"a) tredjelandet er opført som et 
højrisikotredjeland, der har strategiske 
mangler i sit system til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og 
terrorfinansiering i overensstemmelse 
med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849\*

________________________
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af 
terrorisme, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 
2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 
73)."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32017R2402)

Ændringsforslag 39
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) i artikel 4 indsættes følgende litra 
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aa):
"aa) tredjelandet er opført i bilag I eller 
bilag II til EU-listen over 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner hvad 
angår skattespørgsmål"

Or. en

Ændringsforslag 40
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Nuværende tekst Ændringsforslag

1c) Artikel 4, litra b), affattes således:
b) tredjelandet har ikke undertegnet en 
aftale med en medlemsstat for at sikre, at 
det pågældende tredjeland fuldt ud 
overholder standarderne i artikel 26 i 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udviklings (OECD's) 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue eller i 
OECD's modelaftale om udveksling af 
oplysninger i skattesager og sikrer effektiv 
udveksling af oplysninger om 
skatteforhold, herunder eventuelle 
multilaterale beskatningsaftaler.

tredjelandet har ikke undertegnet en aftale 
med alle medlemsstater for at sikre, at det 
pågældende tredjeland fuldt ud overholder 
standarderne i artikel 26 i Organisationen 
for Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD's) modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue eller i 
OECD's modelaftale om udveksling af 
oplysninger i skattesager og sikrer effektiv 
udveksling af oplysninger om 
skatteforhold, herunder eventuelle 
multilaterale beskatningsaftaler.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Ændringsforslag 41
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
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Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende tekst Ændringsforslag

-a) stk. 1, første afsnit, erstattes af 
følgende:

1. Det eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut eller den oprindelige 
långiver i en securitisering tilbageholder 
løbende en væsentlig nettoøkonomisk 
interesse i securitiseringen på mindst 5 %. 
Denne interesse måles ved indgåelsen og 
bestemmes af de ikkebalanceførte posters 
notionale værdi. Hvis det 
eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut og den oprindelige 
långiver ikke indbyrdes har aftalt, hvem 
der tilbageholder den væsentlige 
nettoøkonomiske interesse, påhviler det det 
eksponeringsleverende institut at gøre 
dette. Tilbageholdelseskravene må ikke 
bringes i anvendelse flere gange for samme 
securitisering. Den væsentlige 
nettoøkonomiske interesse må ikke opdeles 
mellem forskellige typer af tilbageholdere 
og må ikke være omfattet af nogen 
kreditrisikoreduktion eller afdækning.

"1. Det eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut eller den oprindelige 
långiver i en securitisering tilbageholder 
løbende en væsentlig nettoøkonomisk 
interesse i securitiseringen på mindst 25 %. 
Denne interesse måles ved indgåelsen og 
bestemmes af de ikkebalanceførte posters 
notionale værdi. Hvis det 
eksponeringsleverende institut, det 
organiserende institut og den oprindelige 
långiver ikke indbyrdes har aftalt, hvem 
der tilbageholder den væsentlige 
nettoøkonomiske interesse, påhviler det det 
eksponeringsleverende institut at gøre 
dette. Tilbageholdelseskravene må ikke 
bringes i anvendelse flere gange for samme 
securitisering. Den væsentlige 
nettoøkonomiske interesse må ikke opdeles 
mellem forskellige typer af tilbageholdere 
og må ikke være omfattet af nogen 
kreditrisikoreduktion eller afdækning."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Ændringsforslag 42
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af NPE-securitiseringer kan 
kravet i dette stykke også opfyldes af 

udgår
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administrationsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 43
Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af NPE-securitiseringer kan 
kravet i dette stykke også opfyldes af 
administrationsselskabet.

I tilfælde af NPE-securitiseringer kan 
kravet i dette stykke også opfyldes af 
administrationsselskabet. 
Administrationsselskaber med NPE-
securitiseringer skal opfylde de krav, der 
er fastsat i artikel 21, stk. 8.

Or. en

Begrundelse

I NPE-securitiseringer er rollen som administrationsselskab afgørende for, at transaktionen 
lykkes, hvilket bekræftes af den nye bestemmelse, hvorefter administrationsselskabet vil kunne 
opfylde kravet om tilbageholdelse. Derfor skal administrationsselskaber for NPE-
securitiseringer mindst opfylde minimumskravene for administrationsselskaber for STS-
securitiseringer for at undgå enhver form for tilsynsarbitrage.

Ændringsforslag 44
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af NPE-securitiseringer kan 
kravet i dette stykke også opfyldes af 
administrationsselskabet.

I tilfælde af NPE-securitiseringer kan 
kravet i dette stykke også opfyldes af 
administrationsselskabet, der står for den 
daglige administration af puljen af købte 
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tilgodehavender eller de underliggende 
krediteksponeringer

Or. en

Ændringsforslag 45
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan 
risikotilbageholdelsesprocentdelen 
nedsættes til 10 %, hvis det institut, der 
leverer de underliggende eksponeringer, 
har beholdt alle disse eksponeringer på 
sin balance i mere end halvdelen af deres 
oprindelige løbetid. Hvis den mindste 
tilbageholdelse på det 
eksponeringsleverende instituts balance 
(MRBS) af sådanne eksponeringer er 
mindre end halvdelen af deres oprindelig 
løbetid, skal kravet om risikofastholdelse 
stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede 
mål på følgende måde: 
risikotilbageholdelsesprocentdel = 25 % - 
2 * MRBS * 15 %

Or. en

Ændringsforslag 46
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 6 – stk. 3a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3, litra b)-e), må der, 
når der er tale om NPE-securitiseringer, 
ikke tilbageholdes en væsentlig 
nettoøkonomisk interesse med henblik på 
nævnte litraer på mindre end 5 % af 
nettoværdien af de securitiserede 
eksponeringer, der kan betegnes som 
misligholdte eksponeringer, jf. artikel 47a, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3a. Uanset stk. 3, litra b)-e), må der, 
når der er tale om NPE-securitiseringer, 
ikke tilbageholdes en væsentlig 
nettoøkonomisk interesse med henblik på 
nævnte litraer på mindre end 25% af 
nettoværdien af de securitiserede 
eksponeringer, der kan betegnes som 
misligholdte eksponeringer, jf. artikel 47a, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 47
Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravet i dette stykke finder ikke 
anvendelse på underliggende 
eksponeringer, der er misligholdte 
eksponeringer, jf. artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013 på det 
tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende 
institut købte dem af den relevante 
tredjepart.

Kravet i dette stykke finder ikke 
anvendelse på underliggende 
eksponeringer, der er misligholdte 
eksponeringer, jf. artikel 47a, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013 på det 
tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende 
institut købte dem af den relevante 
tredjepart så længe det 
eksponeringsleverende institut ikke med 
rimelighed kan forventes at bekræfte, at 
dette krav var opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 48
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 9a
Meddelelse om NPE-securitiseringer
Eksponeringsleverende institutter og 
organiserende institutter skal give de 
kompetente myndigheder meddelelse om 
udstedelsen af NPE-securitiseringer i 
overensstemmelse 
gennemsigtighedskravene for 
eksponeringsleverende institutter, 
organiserende institutter og SSPE'er."

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå unødvendige dobbeltmeddelelseskrav for 
NPE-securitiseringer, da artikel 7 i denne forordning, ud over kravene i EBA-retningslinjerne 
for væsentlig risikooverførsel (SRT) ved securitiseringstransaktioner, allerede forpligter de 
eksponeringsleverende institutter, de organiserende institutter og SSPE'er til at stille 
oplysninger til rådighed for indehavere af en securitiseringsposition, til de kompetente 
myndigheder og, efter anmodning, til potentielle investorer, såsom oplysninger om den risiko, 
der tilbageholdes i henhold til artikel 6.

Ændringsforslag 49
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 20 – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I artikel 20, stk. 8, indsættes 
følgende som afsnit 2a:
"Hvis de underliggende eksponeringer er 
realkreditlån, må forholdet mellem den 
udestående hovedstol og ejendommenes 
aktuelle værdi ikke overstige 75 % på 
tidspunktet for securitiseringen."
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Or. en

Ændringsforslag 50
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 22 – stk. 1

Nuværende tekst Ændringsforslag

5b) Artikel 22, stk. 1, affattes således:
1. Det eksponeringsleverende institut og 
det organiserende institut skal forud for 
prisfastsættelsen gøre data vedrørende den 
statiske og dynamiske historiske 
misligholdelses- og tabsudvikling, bl.a. 
data vedrørende overtrædelse af 
kontraktvilkår og misligholdelse, for 
eksponeringer, som i alt væsentligt svarer 
til dem, som securitiseres, og datakilderne 
og kriterierne for at sidestille 
eksponeringer tilgængelige for potentielle 
investorer. Disse data skal omfatte en 
periode på mindst fem år.

"1. Det eksponeringsleverende institut og 
det organiserende institut skal forud for 
prisfastsættelsen gøre data vedrørende den 
statiske og dynamiske historiske 
misligholdelses- og tabsudvikling, bl.a. 
data vedrørende overtrædelse af 
kontraktvilkår og misligholdelse, for 
eksponeringer, som i alt væsentligt svarer 
til dem, som securitiseres, og datakilderne 
og kriterierne for at sidestille 
eksponeringer tilgængelige for potentielle 
investorer. Sådanne data skal omfatte en 
periode på mindst femten år.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Ændringsforslag 51
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 2017/2402
Artikel 22 – stk. 4

Nuværende tekst Ændringsforslag

5c) Artikel 22, stk. 4, affattes således:
4. I tilfælde af securitiseringer, hvor de "4. Som led i de oplysninger, der 
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underliggende eksponeringer er boliglån, 
billån eller billeasingaftaler, skal det 
eksponeringsleverende institut og det 
organiserende institut offentliggøre de 
tilgængelige oplysninger om 
miljøpræstationer for de aktiver, der 
finansieres via sådanne boliglån eller 
billån eller billeasingaftaler som led i de 
oplysninger, der videregives i medfør af 
artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a).

videregives i medfør af artikel 7, stk. 1, 
første afsnit, litra a) offentliggør det 
eksponeringsleverende institut 
tilgængelige oplysninger vedrørende de 
negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorerne for de aktiver, 
der finansieres af de underliggende 
eksponeringer, i en erklæring om vigtigste 
negative indvirkninger."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Ændringsforslag 52
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d) I artikel 22 indsættes følgende som 
stk. 5a:
"5a. Senest den 31. marts 2021 
udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles 
Udvalg udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder i overensstemmelse 
med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) 
nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, 
metoder og præsentation af de 
oplysninger, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 4, for så vidt 
angår negative indvirkninger på klimaet 
og andre negative miljøpåvirkninger såvel 
som negative indvirkninger på området 
sociale og personalemæssige spørgsmål, 
respekt for menneskerettighederne og 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse. 
I givet fald skal disse udkast til tekniske 
standarder afspejle eller trække på de 
lovgivningsmæssige tekniske standarder, 
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der er udarbejdet i overensstemmelse med 
ESA'ernes mandat i henhold til 
forordning (EF) nr. 2019/2088, særlig 
artikel 2a, artikel 4, stk. 6 og 7, artikel 8, 
stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 11, stk. 4.
Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
henholdsvis forordning (EU) 
nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og 
(EU) nr. 1095/2010."

Or. en

Ændringsforslag 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hver underliggende eksponering 
opfylder på den dato, hvor den medtages i 
den securitiserede portefølje, 
anerkendelseskriterierne og alle andre 
betingelser end forekomsten af en 
kreditbegivenhed som omhandlet i artikel 
26e for en kreditrisikoafdækningsbetaling.

c) Hver underliggende eksponering 
opfylder anerkendelseskriterierne og alle 
andre betingelser end forekomsten af en 
kreditbegivenhed som omhandlet i artikel 
26e for en kreditrisikoafdækningsbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 54
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26b – stk. 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis de underliggende 
eksponeringer er realkreditlån, må 
forholdet mellem den udestående 
hovedstol og ejendommenes aktuelle 
værdi ikke overstige 75% på tidspunktet 
for securitiseringen.

Or. en

Ændringsforslag 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26b - stk. 12 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de eksponeringer, der indgår i 
ramp up-porteføljer, der har til formål at 
understøtte nye udlån".

Or. en

Ændringsforslag 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26c – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transaktioner kendetegnet ved 
ikkesekventielle afdrag skal omfatte 
hændelser, der er relateret til udviklingen 
i de underliggende eksponeringer, og som 
ændrer afdragene til sekventiel 
rækkefølge efter rangorden. Sådanne 
udviklingsrelaterede hændelser omfatter 
forringelsen af de underliggende 

udgår
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eksponeringers kreditkvalitet, som bringer 
denne ned under en på forhånd fastlagt 
tærskel.

Or. en

Ændringsforslag 57
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26c – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transaktioner kendetegnet ved 
ikkesekventielle afdrag skal omfatte 
hændelser, der er relateret til udviklingen i 
de underliggende eksponeringer, og som 
ændrer afdragene til sekventiel 
rækkefølge efter rangorden. Sådanne 
udviklingsrelaterede hændelser omfatter 
forringelsen af de underliggende 
eksponeringers kreditkvalitet, som bringer 
denne ned under en på forhånd fastlagt 
tærskel.

Transaktioner kendetegnet ved 
ikkesekventielle afdrag skal omfatte 
hændelser, der skifter til sekventielle 
afdrag efter rangorden ved forringelsen af 
de underliggende eksponeringers 
kreditkvalitet, som bringer denne ned 
under en på forhånd fastlagt tærskel.

Or. en

Begrundelse

Hvis Kommissionens tekst i artikel 26c – stk. 5 – afsnit 3 udgår, kræves det faktisk, at alle 
transaktioner amortiseres sekventielt. Dette vil have en stærk negativ indvirkning på 
effektiviteten af transaktionen, da omkostningerne forbliver statiske (dvs. baseret på 
mezzanintranchen), og fordelen ved transaktionen hvad angår afdragene på risikovægtede 
aktiver (dvs. foranstillede afdrag). For eksempel i transaktioner, hvor en mezzanintranche 
sælges, og en foranstillet beholdes, forekommer denne indvirkning ofte.

Ændringsforslag 58
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning nr. 2017/2402
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Artikel 26c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Transaktionsdokumentationen 
skal indeholde passende 
førtidsindfrielseshændelser for en 
afslutning af den revolverende periode, 
såfremt en securitisering er en 
revolverende securitisering, herunder som 
minimum følgende:

udgår

a) en forringelse af de underliggende 
eksponeringers kreditkvalitet, som bringer 
denne ned på eller under en på forhånd 
fastlagt tærskel
b) en stigning i tab til over en på forhånd 
fastsat tærskel
c) der genereres ikke tilstrækkeligt med 
nye underliggende eksponeringer, som 
opfylder de på forhånd fastlagte 
anerkendelseskriterier i en nærmere 
bestemt periode.

Or. en

Begrundelse

Genopfyldningsudløsere kræver, at handler indstiller genopfyldninger i takt med at 
konjunkturudviklingen forværres og, i et miljø præget af voksende usikkerhed, indgår nye 
transaktioner. Da risikoen for tilbageføringer for syntetisk securitisering har reel betydning, 
udgør indføjelsen af denne funktion, som kan forværre tilbageføringsrisiciene i 
modgangstider, en uforsigtig korrelationsrisiko for en udsteder.

Ændringsforslag 59
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26c – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der sikrer 
udskiftning af administrationsselskabet, 
trustee, andre accessoriske tjenesteydere 

b) bestemmelser, der sikrer 
udskiftning af administrationsselskabet, 
trustee, andre accessoriske tjenesteydere 
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eller tredjepartskontrolagenten, jf. artikel 
26e, stk. 4, i tilfælde af misligholdelse fra 
en af disse tjenesteyderes side eller dennes 
insolvens, på en måde, der ikke medfører, 
at leveringen af disse tjenester ophører;

eller tredjepartskontrolagenten, jf. artikel 
26e, stk. 4, i tilfælde af misligholdelse fra 
en af disse tjenesteyderes side eller dennes 
insolvens, hvor disse tjenesteydere 
adskiller sig fra det 
eksponeringsleverende institut, på en 
måde, der ikke medfører, at leveringen af 
disse tjenester ophører;

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af syntetiske securitiseringer overdrages de underliggende eksponeringer ikke, og 
den oprindelige tjenesteydende enhed bør derfor fortsat kunne udføre sådanne 
tjenesteydelser. I henhold til EBA/OP/2020/07 skal dokumentationen specificere: "upon 
default, insolvency and other specified events, where applicable, provisions to ensure the 
replacement of relevant counterparties (other than the protection buyer and the investors) for 
in cases where the respective services for the benefit of the securitisation are not provided by 
the originator itself" (i tilfælde af misligholdelse, insolvens og andre angivne hændelser, hvor 
det er relevant, bestemmelser, som sikrer udskiftning af relevante modparter (dog ikke 
afdækningskøberen eller investorerne) i tilfælde, hvor de pågældende tjenesteydelser til fordel 
for securitiseringen ikke tilvejebringes af det eksponeringsleverende institut selv).

Ændringsforslag 60
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det eksponeringsleverende institut 
skal forud for prisfastsættelsen gøre data 
vedrørende den statiske og dynamiske 
historiske misligholdelses- og 
tabsudvikling, bl.a. data vedrørende 
overtrædelse af kontraktvilkår og 
misligholdelse, for eksponeringer, som i alt 
væsentligt svarer til dem, som securitiseres, 
og datakilderne og kriterierne for at 
sidestille eksponeringer tilgængelige for 
potentielle investorer. Disse data skal 
omfatte en periode på mindst fem år.

1. Det eksponeringsleverende institut 
skal forud for prisfastsættelsen gøre data 
vedrørende den statiske og dynamiske 
historiske misligholdelses- og 
tabsudvikling, bl.a. data vedrørende 
overtrædelse af kontraktvilkår og 
misligholdelse, for eksponeringer, som i alt 
væsentligt svarer til dem, som securitiseres, 
og datakilderne og kriterierne for at 
sidestille eksponeringer tilgængelige for 
potentielle investorer. Disse data skal 
omfatte en periode på mindst femten år.
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Or. en

Ændringsforslag 61
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26d – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af en securitisering, hvor 
de underliggende eksponeringer er 
boliglån, billån eller billeasingaftaler, 
skal det eksponeringsleverende institut 
offentliggøre de tilgængelige oplysninger 
om miljøpræstationer for de aktiver, der 
finansieres via sådanne boliglån, billån 
eller billeasingaftaler som led i de 
oplysninger, der videregives i medfør af 
artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a).

4. Som led i de oplysninger, der 
videregives i medfør af artikel 7, stk. 1, 
første afsnit, litra a), skal det 
eksponeringsleverende institut 
offentliggøre de tilgængelige oplysninger 
vedrørende de negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer for de aktiver, der 
finansieres via de underliggende 
eksponeringer, i en erklæring om de 
vigtigste negative indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 62
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26d – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest den 31. marts 2021 
udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles 
Udvalg udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder i overensstemmelse 
med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) 
nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, 
metoder og præsentation af de 
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oplysninger, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 4, for så vidt 
angår bæredygtighedsindikatorerne for 
negative indvirkninger på miljøet og 
andre negative miljømæssige 
indvirkninger, samt negative 
indvirkninger på sociale og 
personalemæssige spørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne og bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse;
Hvor det er relevant, skal disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
afspejle eller trække på de 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der er udarbejdet i overensstemmelse med 
det mandat, de europæiske 
tilsynsmyndigheder fik i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede 
oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser, især artikel 2a, artikel 4, 
stk. 6 og 7, samt artikel 8, stk. 3, artikel 9, 
stk. 5, artikel 10, stk. 2 og artikel 11, stk. 4 
heri.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
henholdsvis forordning (EU) 
nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og 
(EU) nr. 1095/2010;

Or. en

Ændringsforslag 63
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal foretages en foreløbig Der skal foretages en foreløbig 
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kreditrisikoafdækningsbetaling, senest seks 
måneder efter at en kreditbegivenhed som 
omhandlet i stk. 1 er indtruffet i tilfælde, 
hvor gældsomlægningen af tabene for den 
relevante underliggende eksponering ikke 
er afsluttet ved udgangen af den 
pågældende seksmånedersperiode. Den 
foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling 
skal som minimum udgøre det højeste af 
følgende:

kreditrisikoafdækningsbetaling, senest seks 
måneder efter at en kreditbegivenhed som 
omhandlet i stk. 1 er indtruffet i tilfælde, 
hvor gældsomlægningen af tabene for den 
relevante underliggende eksponering ikke 
forventes afsluttet ved udgangen af den 
pågældende seksmånedersperiode. Den 
foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling 
skal som minimum udgøre et af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 64
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den værdiforringelse, som er 
registreret af det eksponeringsleverende 
institut i dets regnskaber i 
overensstemmelse med de gældende 
regnskabsregler på det tidspunkt, hvor den 
foreløbige betaling foretages;

a) den værdiforringelse, som er 
registreret af det eksponeringsleverende 
institut i dets regnskaber i 
overensstemmelse med de gældende 
regnskabsregler på det tidspunkt, hvor den 
foreløbige betaling foretages; samt

Or. en

Ændringsforslag 65
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Størrelsen af 
kreditrisikoafdækningsbetalingen 
beregnes for den enkelte underliggende 

udgår
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eksponering, for hvilken der er indtruffet 
en kreditbegivenhed.

Or. en

Ændringsforslag 66
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Størrelsen af 
kreditrisikoafdækningsbetalingen beregnes 
for den enkelte underliggende eksponering, 
for hvilken der er indtruffet en 
kreditbegivenhed.

Størrelsen af 
kreditrisikoafdækningsbetalingen beregnes 
for hver enkelt underliggende eksponering, 
for hvilken der er indtruffet en 
kreditbegivenhed.

Or. en

Ændringsforslag 67
Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset det foregående afsnit skal 
forudgående præmiebetalinger tillades i 
tilfælde, hvor garantiordningen er 
udtrykkeligt fastsat i medlemsstatens 
nationale lovgivning og er omfattet af en 
modgaranti fra en af de enheder, der er 
anført i artikel 214, stk. 2, litra a)-d), i 
forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter efter at sikre STS-securitiseringers berettigelse til 
regeringsstøttede ordninger, som specifikt er udformet med henblik på at støtte finansiering 
til specifikke sektorer eller eksponeringsklasser – f.eks. små og mellemstore virksomheder – 
og som karakteriseres ved forudgående – og ofte lave – "una tantum"-præmieordninger. 
Disse præmieordninger – når de er udførligt udspecificeret i de opstillende love – hindrer 
ikke syntetiske securitiseringers enkelhed og gør ikke risikovurderingen af disse transaktioner 
overdrevent kompleks.

Ændringsforslag 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2017/2402
Artikel 26e – stk. 3 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af beskyttelse ydet af en central 
regering eller andre offentlige 
institutioner, ydes der en udskillelse af de 
forudgående betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udnyttelse af en option på at 
opsige transaktionen på et givet tidspunkt 
("time call"), når den periode, der måles 
fra afslutningsdatoen, er lig med eller 
større end den oprindelige 
referenceporteføljes vægtede 
gennemsnitlige løbetid ved afslutningen

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 70
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udnyttelse af en option på at opsige 
transaktionen på et givet tidspunkt ("time 
call"), når den periode, der måles fra 
afslutningsdatoen, er lig med eller større 
end den oprindelige referenceporteføljes 
vægtede gennemsnitlige løbetid ved 
afslutningen

d) udnyttelsen af en option på at 
opsige transaktionen på et givet tidspunkt 
("time call"), når den periode, der måles fra 
afslutningsdatoen, er lig med eller større 
end den oprindelige referenceporteføljes 
vægtede gennemsnitlige løbetid på datoen 
for afslutningen

Or. en

Begrundelse

Sletning af litra d) vil medføre, at en transaktion skal opbevares indtil et clean-up-call eller 
den endelige juridiske forfaldsdato. Dette vil forlænge transaktionens løbetid betragteligt, øge 
omkostningerne og hindre det eksponeringsleverende instituts evne til at undgå 
ekstraomkostninger, i tilfælde af at porteføljen udvikler sig gunstigt. Generelt vil det skabe 
situationer, hvor transaktionen ikke iværksættes på grund af den økonomisk indvirkning, eller 
hvor en transaktion bliver ineffektiv hen over dens løbetid (f.eks. på grund af forudbetalinger, 
gode resultater, etc.) og ikke kan opsiges. Derfor bør Kommissionens tilgang til litra d) 
bevares.

Ændringsforslag 71
Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra d) må time call ikke 
være struktureret med henblik på at undgå 
fordeling af tab på 

Med henblik på litra d) må time call ikke 
være struktureret med henblik på at undgå 
fordeling af tab på 
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kreditforbedringspositioner eller andre 
positioner, som indehaves af investorer, og 
må ikke være struktureret på anden vis med 
henblik på kreditforbedring.

kreditforbedringspositioner eller andre 
positioner, som indehaves af investorer, og 
må ikke være struktureret på anden vis med 
henblik på kreditforbedring. 
Eksponeringsleverende institutter 
underretter de kompetente myndigheder, 
om hvordan dette krav opfyldes, herunder 
med en begrundelse for anvendelsen af 
time-call og en plausibel redegørelse, som 
viser, at kvaliteten af de underliggende 
aktiver ikke forringes.

Or. en

Ændringsforslag 72
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det eksponeringsleverende institut 
kan forpligte sig til et syntetisk mer-
spread, der stilles til rådighed som en 
kreditforbedring for investorerne, hvis 
alle følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) den beløbsmæssige størrelse af det 
syntetiske mer-spread, som det 
eksponeringsleverende institut forpligter 
sig til at anvende som kreditforbedring 
ved hver betalingsperiode, angives i 
transaktionsdokumentationen og 
udtrykkes som en fast procentdel af den 
samlede udestående porteføljesaldo ved 
begyndelsen af den relevante 
betalingsperiode (fast syntetisk mer-
spread)
b) det syntetiske mer-spread, som ikke 
anvendes til dækning af kredittab, der 
opstår i løbet af betalingsperioden, skal 
tilbagebetales til det 
eksponeringsleverende institut
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c) for eksponeringsleverende institutter, 
der anvender IRB-metoden, jf. artikel 143 
i forordning (EU) nr. 575/2013, må det 
samlede forpligtede beløb pr. år ikke 
overstige de forventede tab over ét år i den 
underliggende portefølje af underliggende 
eksponeringer, beregnet i 
overensstemmelse med artikel 158 i 
forordning (EU) nr. 575/2013
d) for eksponeringsleverende institutter, 
der ikke anvender IRB-metoden, jf. artikel 
143 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal 
beregningen af de forventede tab over ét 
år i den underliggende portefølje klart 
fastlægges i transaktionsdokumentationen
e) i transaktionsdokumentationen angives 
de betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Syntetisk securitisering er en faktor i fremskyndelse og forstærkning af finanskriser, nøjagtigt, 
hvad der skete under den sidste finanskrise. Hvis sådanne transaktioner gøres nemmere, vil 
det føre til større finansiel systemisk risiko og dermed svække den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag 73
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Disse gældsinstrumenter har en 
maksimal restløbetid på tre måneder, som 
svarer til betalingsdatoerne.

i) Disse gældsinstrumenter har en 
maksimal restløbetid på tre måneder, som 
ikke er senere end den næste 
betalingsdato.

Or. en

Ændringsforslag 74
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Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, eller et af 
dets tilknyttede selskaber, i hvert tilfælde, 
hvor det eksponeringsleverende institut 
eller et tilknyttet selskab har givet 
sælgeren af risikoafdækning mulighed for 
anvendelse af sikkerhedsstillelse, som 
opfylder alle følgende betingelser:
i) den har form af gældsinstrumenter med 
en risikovægt på 0 %, jf. tredje del, afsnit 
II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
575/2013, eller hvor kreditkvalitetstrin 1 
som fastsat i artikel 136 i forordning (EU) 
nr. 575/2013 som minimum overholdes;
ii) den har en hovedstol, der minimum 
svarer til den udestående del af den 
risikoafdækkede tranche;
iii) den opbevares af en depositar, der er 
uafhængig af det eksponeringsleverende 
institut og investorerne; samt
iv) den enten har en maksimal restløbetid, 
som ikke er senere end den næste 
betalingsdato, eller den tilvejebringes i 
henhold til en aftale, som foreskriver 
margenberegning på daglig basis med 
kontanter eller yderligere 
sikkerhedsstillelse, der opfylder kravene i 
litra b), nr. i, og litra b), nr. iii.

Or. en

Ændringsforslag 75
Caroline Nagtegaal
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, hvor det 
eksponeringsleverende institut har givet 
sælgere af risikoafdækning mulighed for 
anvendelse af sikkerhedsstillelse. Sådan 
sikkerhedsstillelse skal have en nominel 
værdi, der som minimum svarer til den 
udestående del af den risikoafdækkede 
tranche, og i tilfælde hvor 
sikkerhedsstillelsens udløbsdato ligger 
efter den næste betalingsdato, skal en 
sådan sikkerhedsstillelse være genstand 
for en ordning, som foreskriver 
margenberegning på daglig basis med 
yderligere sikkerhedsstillelse eller 
kontanter.

Or. en

Ændringsforslag 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 3 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
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minimum overholdes. minimum overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 77
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 3 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør undgå en negativ indvirkning på bankfinansiering under en 
nedgang, sikre mere sammenhæng med nuværende markedspraksis og undgå problemer, der 
opstår, når banker flytter sikkerhedsstillelse for syntetiske transaktioner til en tredjepart 
under en nedgang, hvilket forværrer deres position og underminerer robustheden af syntetiske 
securitiseringers kreditrisikoafdækning.

Ændringsforslag 78
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
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tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 3 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 2 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

b) eller sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat at 
kreditkvalitetstrin 3 som fastsat i artikel 
136 i forordning (EU) nr. 575/2013 som 
minimum overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 80
Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikkerhedsstillelse i form af 
kontanter opbevaret af et 
tredjepartskreditinstitut eller i form af 
kontanter ved deponering hos det 
eksponeringsleverende institut, forudsat 
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at kontanterne afmærkes og holdes adskilt 
hos tredjepartskreditinstituttet eller det 
eksponeringsleverende institut, hvor det er 
relevant, og at disse kontanter er 
konkursbeskyttede som følge af denne 
afmærkning og adskillelse i tilfælde af 
misligholdelse fra 
tredjepartskreditinstituttets eller det 
eksponeringsleverende instituts side eller 
deres insolvens;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter efter at udgøre et brugbart alternativ til ratingkriterierne, og er 
endnu mere effektivt end sidstnævnte til at mindske modpartskreditrisikoen for alle parter, der 
er involverede i transaktionen, som er det endelige mål for kriterium 35 i EBA-rapporten om 
STS-securitisering.

Ændringsforslag 81
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 2, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 2 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 3, skal 
sikkerhedsstillelsen overføres inden for en 
periode på seks måneder til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 3 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør undgå en negativ indvirkning på bankfinansiering under en 
nedgang, sikre mere sammenhæng med nuværende markedspraksis og undgå problemer, der 
opstår, når banker flytter sikkerhedsstillelse for syntetiske transaktioner til en tredjepart 
under en nedgang, hvilket forværrer deres position og underminerer robustheden af syntetiske 
securitiseringers kreditrisikoafdækning.

Ændringsforslag 82
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 2, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 2 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 3, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 3 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 2, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 2 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 3, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 3 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 26e – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 2, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 2 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med henblik på litra b), hvis et 
tredjepartskreditinstitut eller det 
eksponeringsleverende institut ikke 
længere opfylder 
minimumskreditkvalitetstrin 3, skal 
sikkerhedsstillelsen straks overføres til et 
tredjepartskreditinstitut med et 
kreditkvalitetstrin på 2 eller højere, eller 
sikkerhedsstillelsen skal investeres i 
værdipapirer, der opfylder kriterierne i litra 
a). Kravene i litra b) anses for opfyldt i 
tilfælde af investeringer i credit linked 
notes udstedt af det eksponeringsleverende 
institut i overensstemmelse med artikel 218 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 31 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Med forbehold af stk. 2 og rapporten, 
der er omhandlet i artikel 44, skal ESRB i 
samarbejde med ESMA, EBA og EIOPA 
udgive en rapport, som analyserer 
virkninger af og eventuelle systemiske 
risici for den finansielle stabilitet, der 
skyldes indførelsen gennem denne 
forordning af en klasse balanceførte STS-
securitiseringer, såsom de potentielle 
risici, der skabes ved koncentration og 
indbyrdes samhørighed blandt 
ikkeoffentlige sælgere af 
kreditrisikoafdækning.
Rapporten offentliggøres senest den 1. juli 
2022 og tager højde for de særlige 
karakteristika ved balanceført STS-
securitisering, navnlig dens typisk 
skræddersyede og private karakter på 
finansielle markeder, og undersøger, 
hvorvidt den nuværende ramme reelt er 
fremmende for en samlet risikoreduktion i 
det finansielle system og for bedre 
finansiering af realøkonomien.
ESRB gør brug af række relevante 
datakilder såsom:
a) data indsamlet af de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 1.
b) resultatet af gennemgange foretaget af 
de kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 30. stk. 2, 
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samt
c) data i securitiseringsregistre i 
overensstemmelse med artikel 10.
Hvis det er relevant, udsteder ESRB 
advarsler og henstillinger om afhjælpende 
tiltag i henhold til artikel 16 i forordning 
(EU) nr. 1092/2010, herunder om 
hensigtsmæssigheden af at ændre 
niveauet for risikotilbageholdelse eller 
andre makroprudentielle foranstaltninger, 
til Kommissionen, de europæiske 
tilsynsmyndigheder og medlemsstaterne.
Kommissionen, de europæiske 
tilsynsmyndigheder og medlemsstaterne 
skal i henhold til artikel 17 i forordning 
(EU) nr. 1092/2010 underrette ESRB, 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
handlinger, der er iværksat som svar på 
henstillingen, og give behørig begrundelse 
for eventuel manglende handling, senest 
tre måneder efter at henstillingen er 
blevet fremsendt til adressaterne."

Or. en

Ændringsforslag 86
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 44 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) I artikel 44 indsættes følgende 
litra:
"da) SSPE'ernes geografiske 
beliggenhed, sammen med en vurdering 
af årsagerne til valget af beliggenhed, 
herunder i hvilket omfang eksistensen af 
en gunstig skatte- og reguleringsordning 
spiller en vigtig rolle i denne 
sammenhæng."
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Or. en

Ændringsforslag 87
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 46 – stk. 2 – litra f

Nuværende tekst Ændringsforslag

13a) Artikel 46, litra f), affattes således:
f) gennemførelsen af kravene i artikel 22, 
stk. 4, og om de skal udvides til at omfatte 
securitiseringer, når de underliggende 
eksponeringer ikke er boliglån eller billån 
eller billeasingaftaler, med henblik på at 
integrere offentliggørelse af oplysninger 
inden for miljø, sociale forhold og god 
selskabsledelse;

"f) gennemførelsen af kravene i artikel 22, 
stk. 4 og artikel 26d, stk. 4;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=DA)

Ændringsforslag 88
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 46 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) I artikel 46 tilføjes følgende litra:
"ha) gennemførligheden af en 
reguleringsramme, som supplerer 
securitiseringsrammen fastsat i denne 
forordning, ved at indføre et system med 
begrænsede godkendte banker, der 
udfører SSPE'ernes funktioner og som 
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har eneret til at købe eksponeringer fra 
eksponeringsleverende institutter og sælge 
fordringer støttet af de købte 
eksponeringer til investorerne. Rapporten 
undersøger nøje fordelene og ulemperne, 
ud fra et samfundspolitisk og 
realøkonomisk perspektiv, ved at have 
klart udpegede enheder, der er underlagt 
en særlig tilsyns- og insolvensordning, 
som dækker de væsentligste 
formidlingsaktiviteter mellem 
eksponeringsleverende institutter og 
investorer, sammenlignet med den 
nuværende, særdeles heterogene 
situation;"

Or. en


