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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik 
ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at 
bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0282),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0207(2020)),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Covid-19-krisen risikerer navnlig 
at øge antallet af misligholdte 
eksponeringer (NPE’er) og øger behovet 
for, at de handles på markedet. Desuden 
er det i en krisekontekst afgørende, at 



PE658.798v01-00 6/19 PR\1214647DA.docx

DA

risiciene flyttes væk fra de systemisk 
vigtige dele af det finansielle system, og at 
långiverne styrker deres kapitalposition. 
Syntetisk securitisering er en måde at 
opnå dette på, men bankerne bør 
sideløbende hermed søge at styrke deres 
kapitalposition ved at rejse ny 
egenkapital.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 b) Securitiseringsenheder med 
særligt formål (SSPE'er) bør kun oprettes 
i tredjelande, som Den Europæiske Union 
ikke har opført som højrisikotredjelande 
med strategiske mangler i deres ordning 
for bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme eller som 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(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 
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långivningsstandarder imidlertid tage 
hensyn til de særlige omstændigheder, 
herunder købet af disse misligholdte 
aktiver og typen af securitisering. Det er 
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.

långivningsstandarder imidlertid tage 
hensyn til de særlige omstændigheder, 
herunder købet af disse NPE’er og typen af 
securitisering. Det er derfor nødvendigt at 
ændre kontrollen af långivningsstandarder 
med henblik på at gøre det muligt for 
investoren at gennemføre en due diligence-
undersøgelse af NPE’ernes kvalitet og 
resultater med henblik på at træffe en 
fornuftig og velinformeret 
investeringsbeslutning, samtidig med at det 
sikres, at undtagelsen ikke bliver 
misbrugt. Da der er særlige risici for 
regelarbitrage forbundet med NPE- 
securitisering, bør der indføres en proces 
for underretning til de kompetente 
myndigheder samt øget overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Det er vigtigt, at udstederens 
interesser er på linje med investorens, 
især med hensyn til behovet for en 
passende forvaltning af lån. 
Risikotilbageholdelsessatser, der i 
øjeblikket er sat til mindst 5 %, kan 
bidrage til at bringe disse interesser på 
linje med hinanden og er en udbredt 
praksis på markedet, hvor investorer har 
været kendt for at kræve 
risikotilbageholdelsessatser på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) At en transaktion falder inden for 
STS-rammen kan betyde, at den 
indebærer en væsentlig risikooverførsel, 
men gør det ikke nødvendigvis. Simple, 
transparente og standardiserede (STS) 
syntetiske securitiseringsprodukter 
opfylder derfor ikke nødvendigvis 
betingelserne for en væsentlig 
risikooverførsel, og de relevante 
myndigheder bør vurdere disse to 
spørgsmål hver for sig.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21 a) EBA gør opmærksom på 
nødvendigheden af, at indførelsen af en 
specifik STS-ramme for balancens 
syntetisk securitisering (BSSS) ledsages af 
tilsyn for at undgå negative konsekvenser. 
Specifikt bør ESRB overvåge de 
makroprudentielle risici, der er forbundet 
med syntetisk securitisering, og vurdere, 
om risiciene i tilstrækkelig grad er flyttet 
ud af den systemiske del af vores 
finansielle system.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 

(24) "securitisering af misligholdt 
eksponering (NPE-securitisering)": en 
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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

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 
nettoværdi på tidspunktet for indgåelsen og 
ethvert efterfølgende tidspunkt, hvor 
eksponeringer tilføjes eller fjernes fra den 
underliggende pulje

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Gældende ordlyd 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 med strategiske 
mangler i sin ordning for bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme, jf. artikel 9 i direktiv 
2015/849/EU
aa) tredjelandet er opført på EU-listen 
over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner

Or. en

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

Ændringsforslag 9

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 "I tilfælde af traditionelle NPE-
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kravet i dette stykke også opfyldes af 
administrationsselskabet."

securitiseringer kan kravet i dette stykke 
også opfyldes af administrationsselskabet."

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af tilbageholdelsessatsen 
på 5 % skal der tages behørigt hensyn til 
gebyrer eller andre strukturelle elementer, 
der i praksis kan anvendes til at nedbringe 
den effektive væsentlige nettoøkonomiske 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 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, hvis førstnævnte kan 
demonstrere, at det er umuligt at opfylde 
kravet.

Or. en



PR\1214647DA.docx 11/19 PE658.798v01-00

DA

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a) Følgende indsættes som artikel 9a:
"Artikel 9a
Underretning om NPE-securitiseringer
1. I tilgift til de generelle 
forpligtelser, der følger af artikel 7, stk. 1, 
er eksponeringsleverende institutter og 
organiserende institutter i fællesskab 
ansvarlige for at underrette de kompetente 
myndigheder om udstedelse af NPE-
securitiseringer, herunder oplysninger 
om, hvordan kravene i artikel 6 og 9 er 
opfyldt."

Or. en

Ændringsforslag 13

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 14

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 
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

b) bestemmelser, der sikrer, at 
administrationsselskabet, trustee, andre 
accessoriske tjenesteydere eller 
tredjepartskontrolagenten, jf. artikel 26e, 
stk. 4, såfremt disse er forskellige fra det 
organiserende institut, bliver udskiftet 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

Or. en

Ændringsforslag 15

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 
på grundlag af den enkelte underliggende 
eksponering, for hvilken der er indtruffet 
en kreditbegivenhed.

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der ydes anden 
kreditrisikoafdækning, jf. denne artikels 
stk. 7, litra c), skal det 
eksponeringsleverende institut anvende 
sikkerhedsstillelse af høj kvalitet, der er:

9. Hvis der ydes anden 
kreditrisikoafdækning, jf. denne artikels 
stk. 7, litra c), skal det 
eksponeringsleverende institut og 
investoren anvende sikkerhedsstillelse af 
høj kvalitet, der er:

Or. en

Ændringsforslag 18

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 rækker ud over den næste 
betalingsdato.

Or. en
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Ændringsforslag 19

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi lader denne bestemmelse udgå for at undgå, at banker, når de nedklassificeres fra CR 2 til 
CR 3, bliver nødt til at flytte sikkerhedsstillelsen til en tredjepart og dermed yderligere 
forværrer deres kapitalposition.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – indledning
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I artikel 30, stk. 2, tilføjes følgende 
som litra d):

(10) I artikel 30, stk. 2, tilføjes følgende 
som litra -d) og d):

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 30 – stk. 2 – nr.–d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"-d) især hvad angår NPE-
securitiseringer, processer og mekanismer 
til at sikre, at der ikke forekommer noget 
tilfælde af regelarbitrage eller misbrug af 
fritagelsen for at opfylde kravet i artikel 9, 
stk. 1".

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2402
Artikel 30 – stk. nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 a) I artikel 30 indsættes følgende som 
stk. 3a:
"3a. De kompetente myndigheder 
sikrer, at SSPE'er skal svare selskabs- og 
kapitalvindingsskat og ikke misbruges til 
at overføre penge til ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner."

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 b) I artikel 31 tilføjes følgende 
stykke:
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"2a. Med forbehold af stk. 2 og den i 
artikel 44 omhandlede rapport 
offentliggør ESRB i tæt samarbejde med 
ESMA, EBA og EIOPA en rapport med 
en analyse af virkningen og eventuelle 
specifikke systemiske risici for den 
finansielle stabilitet som følge af 
indførelsen af kravene til balanceført 
STS-securitisering i denne forordning.
Rapporten skal offentliggøres senest den 
1. juli 2022 og tage hensyn til de særlige 
karakteristika ved balanceført 
securitisering, dvs. dens typisk 
skræddersyede og private karakter på de 
finansielle markeder, og analysere, om 
den nuværende ramme reelt bidrager til 
en sund risikospredning i det finansielle 
system og til en bedre finansiering af 
realøkonomien. ESRB skal anvende en 
række kilder til relevante markedsdata og 
specifikt basere sig på:
a) data indsamlet af de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 7, stk. 1
b)  resultatet af de kompetente 
myndigheders undersøgelser i henhold til 
artikel 30, stk. 2
c) data, der opbevares i et 
securitiseringsregister i overensstemmelse 
med artikel 10.
Hvis der konstateres væsentlige risici, 
advarer ESRB herom og retter om 
nødvendigt henstillinger om afhjælpende 
tiltag som reaktion på disse risici i 
henhold til artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1092/2010, herunder om 
hensigtsmæssigheden af at ændre 
niveauet for risikotilbageholdelse eller 
træffe 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 
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begrundelse for eventuel manglende 
handling, senest tre måneder efter at 
henstillingen er blevet fremsendt til 
adressaterne."

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) I artikel 46 tilføjes følgende som 
litra ha) og hb):
"ha) mulighederne for yderligere 
standardiserings- og oplysningskrav, 
navnlig ved brug af skemaer, for 
anvendelsen af STS-betegnelsen for både 
traditionelle og balanceførte 
securitiseringer, herunder for 
skræddersyede private securitiseringer, 
hvor der ikke skal udarbejdes et prospekt i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/1129* 
hb) hvordan bæredygtighed kan 
integreres i STS-rammen, herunder 
gennem et produkt med "grøn 
securitisering", og om sådanne produkter 
kan være berettiget til en præferentiel 
risikovægtning".
__________________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 
2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes 
til offentligheden eller optages til handel 
på et reguleret marked, og om ophævelse 
af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 
30.6.2017, s. 12). 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren ser logikken i Kommissionens forslag om at tilpasse securitiseringsrammen for at 
tage højde for balanceførte syntetiske securitiseringer og for securitisering af misligholdte 
eksponeringer (NPE'er) på grundlag af teknisk arbejde udført af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed. Kommissionen håber, at denne reform kan bidrage til at forbedre 
vilkårene for finansiering af realøkonomien i en tid, hvor økonomien er i krise efter covid-19-
udbruddet. Den potentielle stigning i NPE'er på bankernes balancer kan rent faktisk hæmme en 
banks långivningsaktiviteter, og securitisering kan bidrage til at afhjælpe dette problem. Et 
STS-mærke for balanceført securitisering i balancen kan også hjælpe bankerne med at sprede 
risici og gøre markedet for balanceførte syntetiske securitiseringer mere enkelt, gennemsigtigt 
og standardiseret. Desuden er det i en krisekontekst afgørende, at risiciene flyttes væk fra de 
systemisk vigtige dele af det finansielle system, og at långiverne styrker deres kapitalposition. 
Hvis overførslen af risici rent faktisk skal reducere den systemiske risiko, er det nødvendigt, at 
markedet er gennemsigtigt og overvåges nøje. Selv om syntetisk securitisering er en mulighed 
for bankerne, bør de efter ordførerens opfattelse ikke opgive muligheden for at forbedre deres 
kapitalposition ved at rejse ny egenkapital.

Vedrørende securitisering af NPE'er
Ordføreren foreslår, at definitionen af misligholdte eksponeringer justeres, så den kræver 
opretholdelse af en pulje, der indeholder mere end 90 % NPE'er efter indgåelsen. Selv om det 
er fornuftigt at udvide risikotilbageholdelsen til også at omfatte administrationsselskabet for 
NPE-securitiseringer, mener ordføreren, at det for syntetiske securitiseringer, hvor det 
eksponeringsleverende institut beholder NPE-eksponeringerne i sin balance, bør være det 
eksponeringsleverende institut, der tilbageholder risiciene. I andre tilfælde bør der tages 
behørigt hensyn til gebyrstrukturer eller andre strukturelle elementer, der kan reducere den 
effektive risikotilbageholdelse, for at undgå, at kravet om risikotilbageholdelse udhules. 

Endvidere er ordføreren af den opfattelse, at enhver fritagelse for at anvende 
långivningskriterier på NPE-securitiseringer, som foreslået af Kommissionen, bør begrænses 
for at mindske risikoen for misbrug. Det er vigtigt, at alle de lovgivningsmæssige bestræbelser, 
der skal minimere ethvert incitament til "originate to distribute" -adfærd, bevares. Derfor 
foreslår ordføreren en procedure med underretning af de kompetente myndigheder for at 
forpligte de eksponeringsleverende institutter til enten at vise, at långivningskriterierne er 
opfyldt, eller demonstrere, at kravene ikke kan opfyldes. Dette vil gøre det lettere for de 
kompetente myndigheder at føre tilsyn med NPE-markedet, hvilket også styrkes gennem en 
ændring af artikel 30. 

Vedrørende et STS-mærke for balanceførte securitiseringer
Ordføreren er af den opfattelse, at et STS-mærket syntetisk securitiseringsprodukt virkelig bør 
være simpelt, transparent og standardiseret. Han har derfor søgt at reducere nogle af den 
potentielle kompleksitet i STS-syntetiske produkter, herunder ved at udelukke ikkesekventielle 
afdrag og ved at begrænse de eksponeringsleverende institutters mulighed for at afslutte 
transaktioner tidligt ved brug af "time calls". Han har også søgt at benytte den kommende 
revision af securitiseringsforordningen som anledning til at se på, hvordan man kan skabe større 
gennemsigtighed i de ofte skræddersyede syntetiske securitiseringsaftaler. 
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Desuden har ordføreren søgt at forhindre, at der opstår problemer i forbindelse med banker, 
som efter at være blevet nedgraderet fra kreditvurderingsniveau 2 til niveau 3 er nødt til at flytte 
sikkerhedsstillelse for syntetiske transaktioner til en tredjepart, hvilket forværrer deres situation 
yderligere. Han foreslår derfor, at bankerne ikke skal være forpligtede til at flytte 
sikkerhedsstillelsen efter en nedgradering.

Vedrørende makroprudentielt tilsyn
Ordføreren er bekymret over indvirkningen på og eventuelle specifikke systemiske risici for 
den finansielle stabilitet som følge af indførelsen af krav til STS-balanceført securitisering, 
nemlig på grund af dens typisk skræddersyede og private karakter på de finansielle markeder. 
Selv om indførelsen af et STS-mærke kan have en positiv indvirkning på markedsforholdene, 
mener ordføreren, at det er hensigtsmæssigt, at ESRB analyserer, om den nuværende ramme 
virkelig bidrager til en sund risikospredning i det finansielle system, og om den finansielle 
stabilitet er sikret. En sådan vurdering bør foretages så betids, at den stadig kan påvirke den 
forestående revision af denne forordning. 

Vedrørende krav til SSPE'er
Siden securitiseringsrammen blev vedtaget, har Den Europæiske Union indført en liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og højrisikotredjelande med strategiske mangler i 
deres ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ordføreren 
mener derfor, at det er vigtigt at ændre artikel 4, som er forældet i denne henseende. Endvidere 
ønsker ordføreren at give de kompetente myndigheder et mandat til at sikre, at SSPE'er skal 
svare selskabsskat og kapitalvindingsskat og ikke misbruges til at overføre midler til 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. 

Vedrørende bæredygtige securitiseringsprodukter
Ordføreren mener, at de finansielle markeder bør være et aktiv i vores omstilling til et 
bæredygtigt samfund. I den henseende kan også securitiseringsprodukter spille en rolle. 
Ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen anmodes om at undersøge mulighederne for at 
stimulere sådanne bæredygtige securitisationsprodukter i forbindelse med revisionen af 
securitiseringsrammen.


