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Ændringsforslag 18
Chris MacManus
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

På dette tidspunkt i en dyb krise er der ikke behov for at deregulere elementer i den 
finansielle sektor. Fremskridt i forbindelse med regulering og kontrol af kapital i kølvandet 
på den seneste recession bør ikke opgives. Covid-19-krisen bør ikke være en undskyldning for 
at rulle reguleringen tilbage. Opfordring til og fremme af brug af securitisering for 
misligholdte lån er kun en løsning for den finansielle sektor og ikke for familiers og små 
virksomheders realøkonomi.

Ændringsforslag 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De endelige elementer i Basel III-
rammen, der blev offentliggjort den 7. 
december 2017, pålægger, for så vidt angår 
securitiseringseksponeringer, kun et 
minimumskrav til kreditvurderinger for et 
begrænset antal udbydere af 
kreditrisikoafdækning, nemlig til enheder, 
der ikke er statslige enheder, offentlige 
enheder, institutter eller andre 
tilsynsmæssigt regulerede finansielle 
institutioner. Det er derfor nødvendigt at 
ændre artikel 249, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. 575/2013 med henblik på at bringe den 
i overensstemmelse med Basel III-rammen 
for at gøre de nationale offentlige 
garantiordninger mere effektive med 

(5) De endelige elementer i Basel III-
rammen, der blev offentliggjort den 7. 
december 2017, pålægger, for så vidt angår 
securitiseringseksponeringer, kun et 
minimumskrav til kreditvurderinger for et 
begrænset antal udbydere af 
kreditrisikoafdækning, nemlig til enheder, 
der ikke er statslige enheder, offentlige 
enheder, institutter eller andre 
tilsynsmæssigt regulerede finansielle 
institutioner. Det er derfor nødvendigt at 
ændre artikel 249, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. 575/2013 med henblik på at bringe den 
i overensstemmelse med Basel III-rammen 
for at gøre de nationale offentlige 
garantiordninger mere effektive med 
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hensyn til at støtte institutternes strategier 
til securitisering af misligholdte 
eksponeringer (NPE'er) i kølvandet på 
covid-19-pandemien.

hensyn til at støtte institutternes strategier 
til securitisering af misligholdte 
eksponeringer (NPE'er) i kølvandet på 
covid-19-pandemien. En ureguleret 
udbyder af ufinansieret 
kreditrisikoafdækning skal have 
kreditkvalitetstrin 3 eller derover.

Or. en

Ændringsforslag 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som påpeget af EBA i dens rapport 
om STS-rammen for syntetisk 
securitisering af 6. maj 2020 er det 
nødvendigt at indføre en specifik ramme 
for balanceført simpel, transparent og 
standardiseret (STS) securitisering. I 
betragtning af den lavere agenturrisiko og 
modelrisiko ved en balanceført STS-
securitisering sammenlignet med en ikke-
balanceført syntetisk STS-securitisering 
bør der indføres en passende risikofølsom 
kalibrering for balanceførte STS-
securitiseringer som anbefalet af EBA i 
dens rapport. Den mere udbredte 
anvendelse af balanceført STS-
securitisering, der fremmes af den mere 
risikofølsomme behandling af den 
foranstillede tranche af sådanne 
securitiseringer, vil frigøre lovbestemt 
kapital og i sidste ende udvide 
institutternes udlånskapacitet yderligere på 
en tilsynsmæssigt forsvarlig måde.

(7) Som påpeget af EBA i dens rapport 
om STS-rammen for syntetisk 
securitisering af 6. maj 2020 er det 
nødvendigt at indføre en specifik ramme 
for balanceført simpel, transparent og 
standardiseret (STS) securitisering. I 
betragtning af den lavere agenturrisiko og 
modelrisiko ved en balanceført STS-
securitisering sammenlignet med en ikke-
balanceført syntetisk STS-securitisering 
bør der indføres en passende risikofølsom 
kalibrering for balanceførte STS-
securitiseringer som anbefalet af EBA i 
dens rapport, som bygger på den 
nuværende reguleringsmæssige 
præferencebehandling af SMV-
porteføljers foranstillede positioner. Den 
mere udbredte anvendelse af balanceført 
STS-securitisering, der fremmes af den 
mere risikofølsomme behandling af den 
foranstillede tranche af sådanne 
securitiseringer, vil frigøre lovbestemt 
kapital og i sidste ende udvide 
institutternes udlånskapacitet yderligere på 
en tilsynsmæssigt forsvarlig måde.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 132 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 132 indsættes følgende 
stykke:
"6a. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt 
og i overensstemmelse med stk. 4, tildeles 
eksponeringer i form af andele eller aktier 
i CIU'er en risikovægt på 0 %, når deres 
underliggende portefølje består af 
statsobligationer fra medlemsstater i 
euroområdet, hvis relative vægt af hver 
enkelt medlemsstats obligationer svarer til 
den relative vægt af hver enkelt 
medlemsstats kapitalindskud i Den 
Europæiske Centralbank (ECB). Den 
relative vægt af kapitalindskuddet i ECB 
fra hver medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med fordelingsnøglen 
for kapitalindskud fra medlemsstaternes 
nationale centralbanker af ECB's 
indbetalte kapital som fastlagt i artikel 29 
i protokollen om statutten for Det 
Europæiske System af Centralbanker og 
Den Europæiske Union, der er knyttet 
som bilag til traktaten om den 
Europæiske Union og til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde."

Or. en

Ændringsforslag 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 213 – stk. 1 – litra a
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Gældende tekst Ændringsforslag

(-1) Artikel 213, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) Kreditrisikoafdækningen er direkte. "a) Kreditrisikoafdækningen er direkte 
eller via en konkursbeskyttet SPE."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ændringsforslag 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 242 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 242 tilføjes følgende litra:
"19a) "syntetisk mer-spread": et syntetisk 
mer-spread som defineret i artikel 2, nr. 
28, i forordning (EU) 2017/2402"

Or. en

Ændringsforslag 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 248 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 248, stk. 1, tilføjes 
følgende litra:
"da) eksponeringsværdien af et syntetisk 
mer-spread skal indeholde følgende 
elementer, hvor det er relevant:
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i) enhver indkomst fra de securitiserede 
eksponeringer, som allerede er anerkendt 
af det eksponeringsleverende institut i 
dettes resultatopgørelse i henhold til den 
gældende regnskabsramme, som det 
eksponeringsleverende institut 
kontraktmæssigt har udpeget til 
transaktionen som syntetisk mer-spread
ii) ethvert syntetisk mer-spread, som 
kontraktmæssigt er udpeget af det 
eksponeringsleverende institut i tidligere 
perioder, og som stadig er til rådighed til 
at absorbere tab
iii) ethvert syntetisk mer-spread, som 
kontraktmæssigt er udpeget af det 
eksponeringsleverende institut for den 
aktuelle periode, og som stadig er til 
rådighed til at absorbere tab
iv) ethvert syntetisk mer-spread, som 
kontraktmæssigt er udpeget af det 
eksponeringsleverende institut for 
fremtidige perioder.
Med henblik på nr. i) medtages ethvert 
beløb, der stilles som sikkerhed eller 
kreditforbedring med hensyn til syntetisk 
securitisering, og som allerede er 
genstand for et kapitalgrundlagskrav i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette kapitel, ikke i 
eksponeringsværdien."

Or. en

Ændringsforslag 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 248 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I artikel 248 tilføjes følgende 
stykke:
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"3a. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere, hvordan de 
eksponeringsleverende institutter 
fastlægger eksponeringsværdien som 
omhandlet i stk. 1, litra da).
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [seks 
måneder efter datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010."

Or. en

Ændringsforslag 26
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 249 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Uanset stk. 2 skal anerkendte udbydere af 
ufinansieret kreditrisikoafdækning som 
omhandlet i artikel 201, stk. 1, litra g), 
være tildelt en kreditvurdering af et 
anerkendt ECAI, som er kreditkvalitetstrin 
3 eller derover."

"Uanset stk. 2 skal anerkendte udbydere af 
ufinansieret kreditrisikoafdækning som 
omhandlet i artikel 201, stk. 1, litra g), 
være tildelt en kreditvurdering af et 
anerkendt ECAI, som er kreditkvalitetstrin 
2 eller derover."

Or. en

Ændringsforslag 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 249 – stk. 6 – litra b

Gældende tekst Ændringsforslag

1a) i artikel 249, stk. 6, affattes litra b) 
således:

b) Det institut, der køber 
kreditrisikoafdækning, beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
overensstemmelse med kapitel 4 for så vidt 
angår den afdækkede del.

b) Det institut, der køber 
kreditrisikoafdækning, beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
overensstemmelse med kapitel 4 for så vidt 
angår den afdækkede del. Hvis 
securitiseringspositionen kan drage fordel 
af kreditbeskyttelse, gives sidstnævnte for 
den securitiserede portefølje eller direkte 
til securitiseringspositionen."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ændringsforslag 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 249 – stk. 7 – litra b

Gældende tekst Ændringsforslag

1b) i artikel 249, stk. 7, affattes litra b) 
således:

b) Det institut, der køber 
kreditrisikoafdækning, beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb for den 
afdækkede del af den position, der er 
omhandlet i litra a), i overensstemmelse 
med kapitel 4. Instituttet behandler den del 
af securitiseringspositionen, der ikke er 
omfattet af kreditrisikoafdækning, som en 
separat securitiseringsposition og beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
overensstemmelse med underafdeling 3, jf. 
dog stk. 8, 9 og 10.

"b) Det institut, der køber eller drager 
fordel af kreditrisikoafdækning, beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb for den 
afdækkede del af den position, der er 
omhandlet i litra a), i overensstemmelse 
med kapitel 4. Instituttet behandler den del 
af securitiseringspositionen, der ikke er 
omfattet af kreditrisikoafdækning, som en 
separat securitiseringsposition og beregner 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
overensstemmelse med underafdeling 3, jf. 
dog stk. 8, 9 og 10. Hvis 
securitiseringspositionen kan drage fordel 
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af kreditbeskyttelse, gives sidstnævnte for 
den securitiserede portefølje eller direkte 
til securitiseringspositionen."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ændringsforslag 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 256 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 256 tilføjes følgende 
stykke:
"5a. Med henblik på beregningen af 
attachment points (A) og detachment 
points (D) af en syntetisk securitisering 
behandler det eksponeringsleverende 
institut i securitiseringen 
eksponeringsværdien af 
securitiseringspositionen svarende til det 
syntetiske merspread som omhandlet i da) 
i artikel 248 som en tranche og justerer 
attachment points (A) og detachment 
points (D) i de andre trancher, den har, 
ved at tilføje eksponeringsværdien til den 
udestående del af puljen af underliggende 
eksponeringer i securitiseringen. Andre 
institutioner end det 
eksponeringsleverende institut må ikke 
foretage denne justering."

Or. en

Ændringsforslag 30
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 268 – stk. 1

Gældende tekst Ændringsforslag

1a) Artikel 268, stk. 1, affattes således:
1. Et eksponeringsleverende institut, et 
organiserende institut og andre institutter, 
som anvender SEC-IRBA, og et 
eksponeringsleverende institut og et 
organiserende institut, som anvender 
SEC-SA eller SEC-ERBA, kan anvende et 
maksimumskapitalkrav for den 
securitiseringsposition, der besiddes, 
svarende til de kapitalkrav, som ville blive 
beregnet i henhold til kapitel 2 eller 3 for 
de underliggende eksponeringer, hvis de 
ikke var securitiseret. Med henblik på 
denne artikel omfatter kapitalkravet efter 
IRB-metoden værdien af de forventede tab 
i tilknytning til de eksponeringer, der 
beregnes i henhold til kapitel 3, og værdien 
af uventede tab.

"1. Et eksponeringsleverende institut, et 
organiserende institut og andre institutter, 
som anvender SEC-IRBA, og SEC-SA 
eller SEC-ERBA, kan anvende et 
maksimumskapitalkrav for den 
securitiseringsposition, der besiddes, 
svarende til de kapitalkrav, som ville blive 
beregnet i henhold til kapitel 2 eller 3 for 
de underliggende eksponeringer, hvis de 
ikke var securitiseret. Med henblik på 
denne artikel omfatter kapitalkravet efter 
IRB-metoden værdien af de forventede tab 
i tilknytning til de eksponeringer, der 
beregnes i henhold til kapitel 3, og værdien 
af uventede tab."

Or. en

Ændringsforslag 31
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254, dog med en nedre grænse på 
100 %.

1. Hvor SEC-IRBA eller SEC-SA 
skal anvendes i overensstemmelse med 
artikel 254, beregnes risikovægten for en 
position i en NPE-securitisering med en 
nedre grænse på 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 32
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Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254, dog med en nedre grænse på 
100 %.

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254.

Or. en

Ændringsforslag 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254, dog med en nedre grænse på 
100 %.

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
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artikel 254, dog med en nedre grænse på 
100 %.

artikel 254.

Or. en

Ændringsforslag 35
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254, dog med en nedre grænse på 
100 %.

1. Risikovægten for en position i en 
NPE-securitisering beregnes i henhold til 
artikel 254, dog med en nedre grænse på 
150 %.

Or. en

Ændringsforslag 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den 
foranstillede securitiseringsposition i en 
traditionel NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar 
prisrabat på mindst 50 % på 
eksponeringernes pålydende beløb.

2. Institutterne tildeler følgende 
risikovægte til den foranstillede tranche i 
en traditionel NPE-securitisering:

a) Hvis SEC-IRBA eller SEC-SA skal 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
254, den risikovægt, der følger af 
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henholdsvis artikel 259 eller artikel 261.
b) Hvis SEC-ERBA skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 254, den 
risikovægt, der følger af artikel 263.
Ved anvendelsen af artikel 267 gælder 
følgende:
a) De forventede tab i forbindelse med de 
underliggende eksponeringer medregnes 
med fradrag af den ikkerefunderbare 
købsprisrabat med henblik på at beregne 
den maksimale risikovægt for den 
kvalificerende foranstillede note for en 
traditionel NPE-securitisering.
b) Den maksimale risikovægt for den 
kvalificerende foranstillede note i 
forbindelse med en traditionel NPE-
securitisering som defineret i litra a) er 
underlagt et loft for risikovægten på 
100 %.

Or. en

Ændringsforslag 37
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den 
foranstillede securitiseringsposition i en 
traditionel NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar 
prisrabat på mindst 50 % på 
eksponeringernes pålydende beløb.

2. Institutterne tildeler følgende 
risikovægte til den foranstillede tranche i 
en berettiget traditionel NPE-securitisering:

a) Hvis SEC-IRBA eller SEC-SA skal 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
254 den risikovægt, der følger af 
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henholdsvis artikel 259 eller artikel 261.
b) Hvis SEC-ERBA skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 254 den 
risikovægt, der følger af artikel 263.
Ved anvendelsen af artikel 267 gælder 
følgende:
a) For at fastslå den maksimale 
risikovægt af den berettigede foranstillede 
note i en traditionel NPE-securitisering, 
medregnes de forventede tab knyttet til de 
underliggende eksponeringer med fradrag 
af eksponeringernes ikkerefunderbare 
købsprisrabat.
b) Den maksimale risikovægt for den 
berettigede foranstillede tranche i en 
traditionel NPE-securitisering som 
beskrevet i litra a), er underlagt et loft for 
risikovægten på 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar 
prisrabat på mindst 50 % på 
eksponeringernes pålydende beløb.

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at den deraf 
følgende ikkerefunderbare købsprisrabat 
er på mindst 50 %.

Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved "ikkerefunderbar købsprisrabat": 
resultatet af 100% minus kvotienten af 
summen af købsprisen for de trancher 
(eller den del af tranchen) i en NPE-
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securitisering, som er solgt til 
tredjepartsinvestorer, og den nominelle 
værdi af de trancher (eller den del af en 
tranche), som det eksponeringsleverende 
institut har bibeholdt, delt med de 
underliggende eksponeringers pålydende 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 39
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den 
foranstillede securitiseringsposition i en 
traditionel NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar 
prisrabat på mindst 50 % på 
eksponeringernes pålydende beløb.

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
følgende risikovægte til den foranstillede 
tranche i en kvalificerende traditionel 
NPE-securitisering med et loft for 
risikovægten på 100 %:

a) Hvis SEC-IRBA eller SEC-SA skal 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
254, den risikovægt, der følger af 
henholdsvis artikel 259 eller artikel 261.
b) Hvis SEC-ERBA skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 254, den 
risikovægt, der følger af artikel 263.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger videre på ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning. Det 
flytter det generelle loft for risikovægten på 100 % under alle tre tilgange til kvalificerende 
securitisering (ikkerefunderbar købsprisrabat > 50) til artikel 269a, stk. 2, for at foretage en 
mere tydelig adskillelse af loftet under de tre tilgange og et nyindført loft i artikel 267, hvilket 
er i overensstemmelse med resultaterne af EBA's udtalelse 2019/13.
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Ændringsforslag 40
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar prisrabat 
på mindst 50 % på eksponeringernes 
pålydende beløb.

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar 
købsprisrabat på mindst 50 % på 
eksponeringernes pålydende beløb pr. 
securitiseringens oprindelige 
skæringsdato.

Or. en

Ændringsforslag 41
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar prisrabat 
på mindst 50 % på eksponeringernes 
pålydende beløb.

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 150 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar prisrabat 
på mindst 50 % på eksponeringernes 
pålydende beløb.
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Or. en

Ændringsforslag 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 tildeler institutterne 
en risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar prisrabat 
på mindst 50 % på eksponeringernes 
pålydende beløb.

2. Institutterne tildeler en maksimal 
risikovægt på 100 % til den foranstillede 
securitiseringsposition i en traditionel 
NPE-securitisering, forudsat at 
eksponeringerne i puljen, der ligger bag 
securitiseringen, er blevet overført til 
SSPE'en med en ikkerefunderbar prisrabat 
på mindst 20% på eksponeringernes 
pålydende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en rabat på overførslen enten 
af de underliggende eksponeringer eller 
af en tranche (eller del af en tranche) er 
struktureret på en sådan måde, at den helt 
eller delvis kan refunderes til det 
eksponeringsleverende institut, skal 
rabatten behandles som refunderbar og 
betragtes ikke som en ikkerefunderbar 
købsprisrabat i forbindelse med denne 
artikel.
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Or. en

Ændringsforslag 44
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på stk. 1 og 2 i denne 
artikel skal eksponeringerne i puljen til 
støtte for securitisering opfylde følgende 
kriterier:
a) Securitiseringen har sikkerhed i en 
pulje af eksponeringer mod selskaber, 
forudsat at mindst 70 % af heraf for så 
vidt angår porteføljebalance betragtes 
som SMV'er som defineret i artikel 501 på 
tidspunktet for securitiseringens 
udstedelse.
b) Eksponeringen er blevet klassificeret 
som misligholdt i perioden mellem den 1. 
februar 2020 og den 31. december 2022.
c) Eksponeringerne kompromitterer ikke 
krediteksponeringer mod kulstofintensive 
aktiver, herunder eksponeringer i 
forbindelse med omstillingsrisici 
vedrørende afskrivninger på aktiver som 
følge af reguleringsmæssige ændringer, 
hvis disse er væsentlige.
d) Instituttet kan påvise, at der ikke er 
nogen relevante bæredygtighedsrisici for 
eksponeringerne, herunder miljømæssige, 
sociale og forvaltningsmæssige risici, hvis 
disse er væsentlige.
Med henblik på at gennemføre 
betingelsen i litra c) i det første afsnit 
udarbejder EBA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte kriterier for 
identifikation og måling af 
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kulstofintensitet baseret på metoder for 
CO2-fodaftryk og etablere en liste over 
eksponeringer, der defineres som 
eksponeringer mod kulstofintensive 
aktiver.
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den … [seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
supplere denne forordning ved at vedtage 
de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.
Med henblik på litra d) i det første afsnit 
udarbejder EBA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at udvikle en metode til at udpege og 
måle miljømæssige, sociale og 
forvaltningsmæssige risici, herunder 
fysiske risici og omstillingsrisici.
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [seks måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010."

Or. en

Begrundelse

Eksponeringer mod kulstofintensive aktiver løber en væsentlig høj finansiel risiko for at blive 
strandede aktiver og bør derfor være omfattet af en konservativ tilsynsmæssig behandling. 
Denne bestemmelse har til formål at sikre, at de nye ændringer ikke omsættes til et implicit 
tilskud til virksomheder eller aktiviteter med fossile brændstoffer og undergraver målene i 
strategien om bæredygtig finansiering og opnåelse af EU's forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen.

Ændringsforslag 45
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Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2, hvor betingelserne i 
nævnte stykke opfyldes, og det 
eksponeringsleverende institut 
udelukkende anvender den avancerede 
IRB-metode, er risikovægten for den 
foranstillede trancheposition i en 
traditionel NPE-securitisering den 
eksponeringsvægtede gennemsnitlige 
risikovægt, som ville gælde for de 
underliggende eksponeringer, som om 
disse eksponeringer ikke var securitiseret 
med en minimumsgrænse på 70 %.

Or. en

Ændringsforslag 46
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 2b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Securitiseringspositioner i en 
NPE-securitisering, som omfatter nye 
eksponeringer mod virksomheder, 
aktiviteter og reserver med fossilt 
brændstof samt kraftværker med fossile 
brændstoffer tildeles en risikovægt på 
1 250 %, hvor eksponeringen blev udstedt 
efter [dato for ikrafttrædelse af denne 
forordning].
Med henblik på denne artikel er:
a) en virksomhed eller aktivitet med 
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fossile brændstoffer en virksomhed eller 
et anlæg, som beskæftiger sig med 
efterforskning, produktion eller udnyttelse 
af kul, olie, gas, skifergas eller bituminøst 
sand
b) et kraftværk med fossile brændstoffer 
et kraftværk, der forbrænder kul, olie, 
naturgas eller skifergas til produktion af 
strøm
c) ressourcer af fossile brændstoffer kul, 
olie, naturgas, bituminøst sand og 
skifergas.

Or. en

Begrundelse

Eksponeringer mod kulstofintensive aktiver løber en væsentlig høj finansiel risiko for at blive 
strandede aktiver og bør derfor være omfattet af en konservativ tilsynsmæssig behandling.

Ændringsforslag 47
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på artikel 268, stk. 1, 
medregnes de forventede tab i forbindelse 
med positioner i en NPE-securitisering 
efter fradrag af den ikkerefunderbare 
prisrabat, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 2, og, hvor det er relevant, 
eventuelle yderligere specifikke 
kreditrisikojusteringer.

4. Med henblik på artikel 268, stk. 1, 
medregnes de forventede tab i forbindelse 
med positioner i en NPE-securitisering 
efter fradrag af den ikkerefunderbare 
købsprisrabat, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 2, og, hvor det er 
relevant, eventuelle yderligere specifikke 
kreditrisikojusteringer.

Or. en

Ændringsforslag 48
Othmar Karas



AM\1215734DA.docx 23/35 PE658.993v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved anvendelsen af artikel 267 
gælder følgende:
a) Såfremt instituttet anvender IRB-
metoden på de underliggende 
eksponeringer, fratrækker instituttet de 
underliggende eksponeringers 
ikkerefunderbare købsprisrabat fra de 
forventede tab og eksponeringsværdien af 
sådanne eksponeringer i 
overensstemmelse med følgende formel i 
beregningen af den maksimale risikovægt 
for den foranstillede tranche i en 
kvalificerende traditionel NPE-
securitisering med en minimumsgrænse 
på 50 %:
RW loft = RWA + 12,5 * maks (0;EL-
NRPPD) / (EAD – NRPPD)
b) Såfremt instituttet anvender den 
standardiserede tilgang til de 
underliggende eksponeringer, og de 
underliggende eksponeringer er overført 
til SSPE med en ikkerefunderbar 
købsprisrabat på mindst 20 % af den 
udestående balance for disse 
eksponeringer, gælder et loft for 
risikovægten på 100 % for den 
foranstillede tranche.

Or. en

Begrundelse

Hvor SEC-SA finder anvendelse, er det EBA's holdning (EBA/OP/2019/13), at investoren bør 
kunne anvende en risikovægt på 100 % for securitiseringsloftet, hvis det 
eksponeringsleverende institut havde tilladelse til at anvende denne samme risikovægt på den 
underliggende portefølje i overensstemmelse med artikel 127, og beløbet for den 
ikkerefunderbare købsprisrabat er mindst lig med eller større end det eksponeringsleverende 
instituts SCRA'er. Med henblik herpå bygger dette ændringsforslag på ændringsforslag 11 i 
udkastet til betænkning og ændrer stk. 4a tilsvarende. Som yderligere raffinement bør 
netto/netto-tilgangen udtrykkes som en formel for at være mere præcis.



PE658.993v01-00 24/35 AM\1215734DA.docx

DA

Ændringsforslag 49
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset artikel 270 kan et 
eksponeringsleverende institut beregne de 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
forbindelse med en securitisering i 
henhold til artikel 260, 262 eller 264, hvis 
begge de følgende betingelser er opfyldt:
a) Securitiseringen blev udstedt før 
[datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
b) Securitiseringen har den [dagen før 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] opfyldt de i artikel 270 
fastsatte betingelser, som er gældende på 
denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 50
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 269a – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Institutter oplyser hver sjette 
måned de kompetente myndigheder om 
beløbet for de samlede eksponeringer mod 
NPE-securitiseringer beregnet i 
overensstemmelse med denne artikel.
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Or. en

Ændringsforslag 51
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 270

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Artikel 270 affattes således: udgår
"Artikel 270 Foranstillede positioner i 
balanceført STS-securitisering
Et eksponeringsleverende institut kan 
beregne de risikovægtede 
eksponeringsbeløb i forbindelse med en 
balanceført STS-securitisering som 
omhandlet i artikel 26a, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 2017/2402 i henhold 
til artikel 260, 262 eller 264 i nærværende 
forordning, alt efter hvad der er relevant, 
hvis begge følgende betingelser er opfyldt:
a) Securitiseringen opfylder kravene i 
artikel 243, stk. 2.
b) Positionen betragtes som den 
foranstillede securitiseringsposition.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen ændring i den aktuelle STS-behandling af syntetiske securitiseringer, 
før Kommissionen har afsluttet sin omfattende gennemgang med mulige lovgivningsmæssige 
ændringer, som skal foreligge i januar 2022.

Ændringsforslag 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
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Artikel 270 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Securitiseringen har sikkerhed i 
en pulje af eksponeringer mod selskaber, 
forudsat at mindst 70 % heraf for så vidt 
angår porteføljebalance betragtes som 
SMV'er i den i artikel 501 anvendte 
betydning på tidspunktet for 
securitiseringens udstedelse eller, hvis der 
er tale om revolverende securitiseringer, 
på det tidspunkt, hvor en eksponering 
føjes til securitiseringen. Hvis 
procentdelen af eksponeringer mod 
SMV'er er lig med 80 % med hensyn til 
porteføljens balance, multipliceres 
risikovægten for positionerne beregnet i 
overensstemmelse med artikel 260, 262 og 
264 i denne forordning med en faktor på 
0,85.

Or. en

Ændringsforslag 53
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 270 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Kreditrisikoen i tilknytning til de 
positioner, som det eksponeringsleverende 
institut ikke beholder, overføres gennem 
en garanti eller en regaranti, der opfylder 
kravene til ufinansieret 
kreditrisikoafdækning i kapitel 4 i 
forbindelse med standardmetoden for 
kreditrisiko.

Or. en
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Begrundelse

Hvis der gives en særlig ramme for balancesecuritisering, skal der som minimum indføres 
tilsvarende kriterier for kreditbeskyttelse som dem, der er etableret for lovgivningsmæssig 
behandling af traditionel securitisering, for at sikre korrekt sikkerhedsstillelse og 
sammenhæng med STS-rammen.

Ændringsforslag 54
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 270 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Den tredjepart, som kreditrisikoen 
overføres til, er en eller flere af følgende:
i) en medlemsstats centralregering eller 
centralbank, en multilateral 
udviklingsbank , en international 
organisation eller en støtteenhed, forudsat 
at eksponeringerne mod garantistilleren 
eller regarantistilleren kan tildeles en 
risikovægt på 0 % i henhold til kapitel 2
ii) en institutionel investor som defineret i 
artikel 2, nr. 12), i forordning (EU) 
2017/2402, forudsat at garantien eller 
regarantien er fuldt sikret ved indskud i 
kontanter i det eksponeringsleverende 
institut.

Or. en

Begrundelse

Hvis der gives en særlig ramme for balancesecuritisering, skal der som minimum indføres 
tilsvarende kriterier for kreditbeskyttelse som dem, der er etableret for lovgivningsmæssig 
behandling af traditionel securitisering, for at sikre korrekt sikkerhedsstillelse og 
sammenhæng med STS-rammen.

Ændringsforslag 55
Philippe Lamberts



PE658.993v01-00 28/35 AM\1215734DA.docx

DA

for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel -270 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Før artikel 270a indsættes 
følgende artikel:
”Artikel -270a
Eksponeringsleverende institutter 
rapporterer til de kompetente 
myndigheder hvert halve år og videregiver 
oplysninger om de samlede eksponeringer 
mod syntetiske securitiseringer fordelt 
efter aktivklasse."

Or. en

Ændringsforslag 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 274 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 274 tilføjes følgende 
stykke:
"7a. Uanset stk. 2 beregner institutterne 
i henhold til standardmetoden for 
modpartskreditrisiko 
eksponeringsværdien af en nettinggruppe 
af transaktioner med ikkefinansielle 
modparter som defineret i artikel 2, nr. 9, 
i forordning (EU) nr. 648/2012 eller med 
ikkefinansielle modparter, der er etableret 
i et tredjeland, når disse transaktioner 
ikke overstiger clearinggrænseværdien 
som fastsat i artikel 10, stk. 3 og 4, i 
nævnte forordning, indtil de 
lovgivningsmæssige ændringer i artikel 
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514, stk. 2, som følger: 
eksponeringsværdien = RC + PF"

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at slutbrugere kan fortsætte med at afdække deres risici for at beskytte 
deres balancers robusthed, hvilket er afgørende for at opretholde den økonomiske stabilitet i 
endnu højere grad under covid-19, og det vil være vigtigt for genopretningen.  Det er vigtigt, 
at der undgås en cliff-effekt for bankernes kapitalkrav i gennemførelsen af SA-CCR. En 
ændring af SA-CCR vil give internationale lige vilkår, idet USA har ændret SA-CCR på 
samme måde, som er gældende for kunder.

Ændringsforslag 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 325 tilføjes følgende 
stykke:
"3a. Med henblik på dette afsnit 
behandler institutterne eksponeringer i 
form af CIU'er som fastsat i artikel 132, 
stk. 6a, i denne forordning som 
eksponeringer mod centralregeringen i en 
medlemsstat."

Or. en

Ændringsforslag 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 416 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3b) I artikel 416, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"ca) overdragelige aktiver, som er CIU'er, 
hvis underliggende portefølje består af 
statsobligationer fra en medlemsstat i 
euroområdet, som fastlagt i denne 
forordnings artikel 132, stk. 6a."

Or. en

Ændringsforslag 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 416 – stk. 2 – litra c – nr. i

Gældende tekst Ændringsforslag

3c) Artikel 416, stk. 2, litra c), nr. i), 
affattes således:

i) et investeringsselskab "i) et investeringsselskab med undtagelse 
af de CIU'er, som er omhandlet i denne 
artikels stk. 1, litra ca)"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=DA)

Ændringsforslag 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 429a – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d) I artikel 27, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"ja) eksponeringer, som er CIU'er, hvis 
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underliggende portefølje består af 
statsobligationer fra en medlemsstat i 
euroområdet, som defineret i denne 
forordnings artikel 132, stk. 6a."

Or. en

Ændringsforslag 61
Marco Zanni

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 494b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 494ba
Grandfathering for 
securitiseringspositioner
Uanset artikel 270 kan et 
eksponeringsleverende institut beregne de 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
forbindelse med en securitiseringsposition 
i henhold til artikel 260, 262 eller 264, 
hvis begge de følgende betingelser er 
opfyldt:
a) Securitiseringen blev udstedt før 
[datoen for denne teksts ikrafttræden].
b) Securitiseringen har den [dagen før 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] opfyldt de i artikel 270 
fastsatte betingelser, som er gældende på 
denne dato."

Or. en

Ændringsforslag 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 494b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 494ba
Grandfathering for 
securitiseringspositioner
Uanset artikel 270 kan et 
eksponeringsleverende institut beregne de 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
forbindelse med en securitisering i 
henhold til artikel 260, 262 eller 264, hvis 
begge de følgende betingelser er opfyldt:
a) Securitiseringen har den [dagen før 
datoen for denne teksts ikrafttræden] 
opfyldt de i artikel 270 fastsatte 
betingelser, som er gældende på denne 
dato.
b) Securitiseringen blev udstedt før 
[datoen for denne teksts ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 63
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 519a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 519aa 
NPE-securitiseringer
1. Senest to år efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning gennemgår 
Kommissionen den tilsynsmæssige 
behandling af NPE-securitiseringer i 
henhold til artikel 269a for at tage hensyn 
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til den lovgivningsmæssige udvikling i 
klassificeringen af kulstofintensive aktiver 
og miljømæssige, sociale og 
forvaltningsmæssige risici samt en 
eventuel udvidelse af anvendelsesområdet 
for forordning (EU) 2020/852 og 
forelægger, hvor det er hensigtsmæssigt, 
et lovforslag for Europa-Parlamentet og 
Rådet.
2. EBA overvåger årligt anvendelsen af 
artikel 269a og evaluerer den 
reguleringsmæssige kapitalbehandling af 
NPE-securitiseringer under hensyntagen 
til udviklingen og betingelserne for NPE-
markederne, virkningen for bankernes 
udlånspraksis samt virkningerne af 
udvidelsen af institutternes 
udlånskapacitet for realøkonomien og 
offentliggør en årlig rapport om sine 
resultater senest [to år efter datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning].
Senest seks måneder efter 
offentliggørelsen af EBA's rapport som 
omhandlet i første afsnit forelægger 
Kommissionen på grundlag af denne 
rapport en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
artikel 269a sammen med et 
lovgivningsmæssig forslag, hvor det er 
hensigtsmæssigt, om revision af den 
tilsynsmæssige behandling af NPE-
securitisering.
3. ESRB offentliggør i tæt samarbejde 
med EBA, ESMA og EIOPA en rapport 
senest [18 måneder efter datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning] for 
at analysere virkningen for den 
finansielle stabilitet og eventuelle 
systemiske risici som følge af indførelsen 
af en særlig behandling for NPE-
securitiseringer [og syntetiske 
securitiseringer] såsom de potentielle 
finansielle risici som følge af 
sammenlægningen og den indbyrdes 
forbundethed mellem ikkeoffentlige 
sælgere af kreditbeskyttelse.
Kommissionen forelægger på grundlag af 



PE658.993v01-00 34/35 AM\1215734DA.docx

DA

ESRB's rapport en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet sammen med et 
lovgivningsmæssige forslag, hvor det er 
hensigtsmæssigt, om revision af den 
tilsynsmæssige behandling af 
securitiseringer senest [to år efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden]."

Or. en

Ændringsforslag 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 519a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 519aa
NPE-securitiseringer
EBA overvåger anvendelsen af denne 
artikel sammen med NPE-
securitiseringsmarkedet og offentliggør 
senest [18 måneder efter datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning] en 
rapport om sine resultater for 
Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 519b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 519ba
CIU'er med en underliggende portefølje 
af euroområdets statsobligationer
Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici overvåger gennemførelsen af 
artikel 132, stk. 6a, artikel 325, stk. 3a, 
artikel 416, stk. 1, litra ca), artikel 416, 
stk. 2, litra c), nr. i), artikel 429a, stk. 1, 
litra ja), og udviklingen af et marked for 
CIU'er, som har en underliggende 
portefølje af statsobligationer fra en 
medlemsstat i euroområdet med relative 
vægte efter kapitaltilskuddet til ECB. 
Senest [12 måneder efter datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning] 
offentliggør det en rapport med sine 
resultater samt eventuelle anbefalinger til 
udviklingen af værdipapirer med 
sikkerheds i statsobligationer. Under 
hensyntagen til disse foretager 
Kommissionen en gennemgang af sin 
konsekvensanalyse og ændrer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, sit forslag til forordning 
(EU) 2018/0171."

Or. en


