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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, 
átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló 
(EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése 
érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0282),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0207/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más 
szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a Covid19-válság azzal a veszéllyel 
jár, hogy nő a nemteljesítő kitettségek 
száma, és nagyobb lesz annak 
szükségessége, hogy azokkal a piacon 
kereskedjenek. Emellett válság idején 
alapvető fontosságú, hogy a kockázatokat 
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eltávolítsák a pénzügyi rendszer 
rendszerszinten fontos részeitől, és hogy a 
hitelezők megerősítsék tőkepozíciójukat. 
Miközben ennek egyik módja a szintetikus 
értékpapírosítás, a bankoknak ezzel 
párhuzamosan arra kell törekedniük, 
hogy új saját tőke előteremtésével növeljék 
tőkepozíciójukat.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A különleges értékpapírosítási célú 
gazdasági egységek (SSPE-k) csak olyan 
harmadik országokban telepedhetnek le, 
amelyeket az Európai Unió nem sorol fel 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelmet célzó 
rendszerükben stratégiai hiányosságokkal 
rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 
harmadik országként vagy adózási 
szempontból nem együttműködő 
joghatóságként.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A pénzügyi válság előtt egyes 
értékpapírosítási tevékenységek 
úgynevezett „keletkeztető és szétosztó” 
modellt követtek. Ebben a modellben 
gyengébb minőségű eszközöket 
választottak ki értékpapírosítás céljából a 
befektetők kárára, akik végeredményben 
esetleg a szándékaikhoz képest nagyobb 
kockázatot viseltek. Az a követelmény, 
hogy az értékpapírosított eszközök 

(7) A pénzügyi válság előtt egyes 
értékpapírosítási tevékenységek 
úgynevezett „keletkeztető és szétosztó” 
modellt követtek. Ebben a modellben 
gyengébb minőségű eszközöket 
választottak ki értékpapírosítás céljából a 
befektetők kárára, akik végeredményben 
esetleg a szándékaikhoz képest nagyobb 
kockázatot viseltek. Az a követelmény, 
hogy az értékpapírosított eszközök 
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létrehozásakor alkalmazott hitelnyújtási 
feltételeket ellenőrizni kell, az említett 
gyakorlat ismételt megjelenését hivatott 
megelőzni. Az NPE értékpapírosítás 
esetében azonban az ellenőrzés során 
sajátos, többek között a nemteljesítő 
eszközök megvásárlásával és az 
értékpapírosítás típusával kapcsolatos 
körülményeket kell figyelembe venni. 
Ezért a hitelnyújtási feltételek ellenőrzését 
úgy szükséges módosítani, hogy a 
befektető az észszerű és megalapozott 
befektetési döntés érdekében előzetes 
vizsgálatot végezhessen a nemteljesítő 
eszközök minőségére és teljesítményére 
vonatkozóan.

létrehozásakor alkalmazott hitelnyújtási 
feltételeket ellenőrizni kell, az említett 
gyakorlat ismételt megjelenését hivatott 
megelőzni. Az NPE értékpapírosítás 
esetében azonban az ellenőrzés során 
sajátos, többek között a nemteljesítő 
kitettségek megvásárlásával és az 
értékpapírosítás típusával kapcsolatos 
körülményeket kell figyelembe venni. 
Ezért a hitelnyújtási feltételek ellenőrzését 
úgy szükséges módosítani, hogy a 
befektető az észszerű és megalapozott 
befektetési döntés érdekében előzetes 
vizsgálatot végezhessen a nemteljesítő 
kitettségek minőségére és teljesítményére 
vonatkozóan, gondoskodva arról, hogy ne 
kerüljön sor a mentességgel való 
visszaélésre. Mivel a nemteljesítő 
kitettségek értékpapírosítása kapcsán a 
szabályozási arbitrázs sajátos kockázatai 
merülnek fel, az illetékes hatóságok 
esetében értesítési eljárást és fokozott 
nyomon követést vezetnek be.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Fontos, hogy az értékpapírosítást 
kezdeményező érdekei összhangban 
maradjanak a befektető érdekeivel, 
különös tekintettel a hitelek megfelelő 
kezelésének szükségességére. A 
kockázatmegtartási arányok, amelyeket 
jelenleg legalább 5%-ban határoznak 
meg, ezen érdekek összehangolását 
szolgálhatják, és széles körben elterjedt 
piaci gyakorlatnak minősülnek, hiszen a 
befektetők köztudottan 20%-os 
kockázatmegtartási arányt kérnek.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az STS-keretrendszerbe való 
beillesztés jelentheti, de nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy az ügylet jelentős 
kockázatátruházással jár. Az STS 
szintetikus értékpapírosítási termékek 
ezért nem feltétlenül járnak jelentős 
kockázatátruházással, és az érintett 
hatóságoknak ezt a két kérdést külön kell 
értékelniük.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az EBH figyelmeztet, hogy a 
mérleg szerinti szintetikus 
értékpapírosításra vonatkozó STS-
keretrendszer bevezetését a negatív 
következmények elkerülése érdekében 
gondosan kell felügyelni. Az ERKT-nak 
ezért nyomon kell követnie a szintetikus 
értékpapírosításhoz kapcsolódó 
makroprudenciális kockázatokat, és 
értékelnie kell, hogy a kockázatok kellően 
távol vannak-e pénzügyi rendszerünk 
rendszerszintű részétől.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
2 cikk – 24 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. »nemteljesítő kitettség 
értékpapírosítása (NPE értékpapírosítás)«: 
olyan értékpapírosítás, amelynél a 
fedezetet biztosító nemteljesítő kitettségek 
halmaza megfelel az 575/2013/EU rendelet 
47a. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, és amelynek kihelyezéskori 
értéke a halmaz értékének legalább 90 %-a;

(24) »nemteljesítő kitettség 
értékpapírosítása (NPE értékpapírosítás)«: 
olyan értékpapírosítás, amelynél a 
fedezetet biztosító nemteljesítő kitettségek 
halmaza megfelel az 575/2013/EU rendelet 
47a. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, és amelynek kihelyezéskori 
és minden olyan későbbi időpontbeli 
értéke a halmaz nettó értékének legalább 
90 %-a, amikor az adott halmazba 
kockázat épül be vagy távolítódik el;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
(EU) 2017/2402 rendelet
4 cikk –a pont

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„a) a harmadik ország szerepel az FATF 
magas kockázatú és nem együttműködő 
joghatóságokat tartalmazó jegyzékében;

„a) a harmadik ország az (EU) 
2015/849 irányelv 9. cikkével 
összhangban szerepel a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelmet célzó rendszerükben stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országok 
jegyzékében;

aa) a harmadik ország szerepel az 
adózási szempontból nem együttműködő 
országok és területek európai uniós 
jegyzékében;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=HU)
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
(EU) 2017/2402 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NPE értékpapírosítás esetén az e 
bekezdésben előírt követelményt a 
hitelkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtó is teljesítheti.”

hagyományos NPE értékpapírosítás esetén 
az e bekezdésben előírt követelményt a 
hitelkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtó is teljesítheti;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
(EU) 2017/2402 rendelet
6 cikk – 3 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az 5%-os visszatartási arány 
kiszámításakor megfelelően figyelembe 
kell venni azokat a díjakat vagy egyéb 
strukturális elemeket, amelyek a 
gyakorlatban felhasználhatók a jelentős 
mértékű nettó gazdasági érdekeltség 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben előírt követelmény nem 
alkalmazandó azokra az alapul szolgáló 
kitettségekre, amelyek az 575/2013/EU 
rendelet 47a. cikkének (3) bekezdése 
szerinti nemteljesítő kitettségnek 

Az e bekezdésben előírt követelmény nem 
alkalmazandó azokra az alapul szolgáló 
kitettségekre, amelyek az 575/2013/EU 
rendelet 47a. cikkének (3) bekezdése 
szerinti nemteljesítő kitettségnek 
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minősültek akkor, amikor az 
értékpapírosítást kezdeményező 
megvásárolta őket az érintett harmadik 
féltől.;

minősültek akkor, amikor az 
értékpapírosítást kezdeményező 
megvásárolta őket az érintett harmadik 
féltől, amennyiben a kezdeményező 
bizonyítani tudja, hogy képtelen teljesíteni 
a követelményeket;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2017/2402 rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szöveg a következő 9a. cikkel 
egészül ki:
„9a. cikk
Az NPE értékpapírosítások bejelentése
(1) A 7. cikk (1) bekezdéséből eredő 
általános kötelezettségeken túlmenően az 
értékpapírosítást kezdeményezők és a 
szponzorok közösen felelősek azért, hogy 
értesítsék az illetékes hatóságokat a 
nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosításának kibocsátásáról, 
beleértve az arra vonatkozó tájékoztatást 
is, hogy a 6. és a 9. cikk követelményei 
hogyan teljesülnek.”

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 c cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem rangsor szerinti törlesztést 
tartalmazó ügyleteknél az alapul szolgáló 
kitettségek meghatározott teljesítménye 

törölve
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esetén a törlesztés az ügyletrészsorozatok 
veszteségviselési rangsora szerint 
módosul. Az ilyen teljesítménytől függő, a 
kifizetési sorrend visszaállását kiváltó 
események közé kell tartoznia annak, ha 
az alapul szolgáló kitettségek 
hitelminősége egy előre meghatározott 
küszöbértéket meghaladóan romlik.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 c cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a rendelkezések, amelyek 
biztosítják a hitelkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtó, a vagyonkezelő, az 
egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások, vagy adott esetben a 26e. 
cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzést 
végző harmadik fél helyettesítését a 
felsorolt szolgáltatók bármelyikének 
nemteljesítése vagy fizetésképtelensége 
esetén úgy, hogy az ne eredményezze az 
érintett szolgáltatások megszűnését;

b) azok a rendelkezések, amelyek 
biztosítják a hitelkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtó, a vagyonkezelő, az 
egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások, vagy adott esetben a 26e. 
cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzést 
végző harmadik fél helyettesítését a 
felsorolt szolgáltatók – amennyiben azok 
eltérnek a kezdeményezőtől –
bármelyikének nemteljesítése vagy 
fizetésképtelensége esetén úgy, hogy az ne 
eredményezze az érintett szolgáltatások 
megszűnését;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 e cikk – 2 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelkockázati fedezeti kifizetés 
összegének kiszámítása a bekövetkezett 
hiteleseménnyel érintett egyedi alapul 

A hitelkockázati fedezeti kifizetés 
összegének kiszámítása a bekövetkezett 
hiteleseménnyel érintett egyedi alapul 
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szolgáló kitettség szintjén történik. szolgáló kitettség alapján történik.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 e cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogosult gyakorolja az ügylet 
meghatározott időpontban történő 
lehívására vonatkozó jogát, és a lezárás 
napjától számított időtartam megegyezik 
az eredeti referenciaportfólió lezáráskor 
számított súlyozott átlagos élettartamával, 
vagy annál hosszabb;

törölve

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 e cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e cikk (7) bekezdésének c) 
pontja szerinti egyéb hitelkockázati fedezet 
nyújtása esetén az értékpapírosítást 
kezdeményező számára jó minőségű 
biztosítékot kell rendelkezésre bocsátani, 
amely a következők egyike lehet:

(9) Az e cikk (7) bekezdésének c) 
pontja szerinti egyéb hitelkockázati fedezet 
nyújtása esetén az értékpapírosítást 
kezdeményező és a befektető számára jó 
minőségű biztosítékot kell rendelkezésre 
bocsátani, amely a következők egyike 
lehet:

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 e cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok hátralévő futamideje a 
kifizetési napokhoz igazodik, de legfeljebb 
három hónap;

i. a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok hátralévő futamideje három 
hónap, de legkésőbb a következő kifizetési 
nap;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
26 e cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában, ha a harmadik 
fél hitelintézet vagy az értékpapírosítást 
kezdeményező már nem felel meg a 
legalább 2. szintű hitelminőségi 
besorolásra vonatkozó követelménynek, 
akkor a biztosítékot haladéktalanul 2. 
vagy annál magasabb szintű hitelminőségi 
besorolással rendelkező harmadik fél 
hitelintézetnél kell elhelyezni, vagy a 
biztosítékot az e bekezdés a) pontjában 
előírt követelményeknek megfelelő 
értékpapírokba kell fektetni. A jelen b) 
pontban előírt követelmények 
teljesítettnek tekinthetők az 575/2013/EU 
rendelet 218. cikkével összhangban az 
értékpapírosítást kezdeményező által 
kibocsátott, hitelkockázathoz kapcsolt 
értékpapírokban lévő befektetés esetén.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezzel a törléssel arra törekszünk, hogy a 2-ról a 3. szintre történő leminősítését követően a 
bankoknak a biztosítékot harmadik félhez kelljen áthelyezniük, ami tovább rontaná 
tőkehelyzetüket.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – bevezető rész
(EU) 2017/2402 rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 30. cikk (2) bekezdése a 
következő d) ponttal egészül ki:

(10) A 30. cikk (2) bekezdése a 
következő -d) és d) ponttal egészül ki:

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2017/2402 rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – - d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„-d) különösen a nemteljesítő 
kitettségek értékpapírosítása esetében 
azok az eljárások és mechanizmusok, 
amelyek biztosítják, hogy ne fordulhasson 
elő szabályozási arbitrázs vagy a 
mentességgel való visszaélés a 9. cikk (1) 
bekezdése szerinti követelmény teljesítése 
érdekében;”

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
(EU) 2017/2402 rendelet
30 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) a 30. cikk a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy a különleges célú gazdasági 
egységek társasági adó és tőkenyereség-
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adó fizetésére kötelezettek legyenek, és ne 
használják fel őket arra, hogy a 
pénzeszközöket adózási szempontból nem 
együttműködő joghatóságokba 
irányítsák;”

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)
(EU) 2017/2402 rendelet
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) a 31. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés és a 44. cikkben 
említett jelentés sérelme nélkül az ERKT 
az ESMA-val, az EBH-val és az EIOPA-
val szorosan együttműködve jelentést tesz 
közzé, amelyben elemzi az STS mérlegen 
belüli értékpapírosításra vonatkozó 
követelmények e rendeletbe történő 
bevezetéséből eredő, a pénzügyi stabilitást 
érintő hatásokat és konkrét rendszerszintű 
kockázatokat.
A jelentést 2022. július 1-ig kell 
közzétenni, és abban figyelembe kell venni 
a mérlegen belüli értékpapírosítás 
sajátosságait, nevezetesen annak jellemző 
egyedi és magánjellegét a pénzügyi 
piacokon, valamint elemezni kell, hogy a 
jelenlegi keret valóban elősegíti-e a 
pénzügyi rendszer kockázatainak 
megfelelő diverzifikálását és a 
reálgazdaság jobb finanszírozását. Az 
ERKT különböző forrásokat használ fel a 
releváns piaci adatokhoz, és különösen a 
következőkre támaszkodik:
a) az illetékes hatóságok által a 7. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
gyűjtött adatok;
b)  az illetékes hatóságok által a 30. 
cikk (2) bekezdésével összhangban végzett 
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felülvizsgálatok eredménye;
c) az 10. cikk szerinti 
értékpapírosítási adattárakban tárolt 
adatok.
Amennyiben lényeges kockázatokra derül 
fény, az ERKT-nek figyelmeztetéseket, 
valamint adott esetben az 1092/2010/EU 
rendelet 16. cikke értelmében korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat kell 
kiadnia a Bizottság, az európai felügyeleti 
hatóságok és a tagállamok részére az 
említett kockázatokkal kapcsolatban, 
többek között a kockázatmegtartási szintek 
módosításának vagy egyéb 
makroprudenciális intézkedések 
meghozatalának a célszerűségére 
vonatkozóan. A Bizottság, az európai 
felügyeleti hatóságok és a tagállamok az 
1092/2010/EU rendelet 17. cikkével 
összhangban, az ajánlás címzetteknek 
való továbbításától számított három 
hónapon belül tájékoztatják az ERKT-t, az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ajánlás nyomán hozott intézkedéseikről, 
vagy ha nem hoztak intézkedést az ajánlás 
nyomán, akkor ezt megfelelően 
indokolják.”

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
(EU) 2017/2402 rendelet
46 cikk – h a és h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) a 46. cikk a következő ha) és hb) 
ponttal egészül ki:
„ha) az STS-megjelölés hagyományos 
és mérlegen belüli értékpapírosításokon 
való használatára vonatkozó további 
szabványosítási és közzétételi 
követelmények lehetősége, nevezetesen 
sablonok használata révén, ideértve az 
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egyedi magánértékpapírosításokat is, 
amelyek esetében az (EU) 2017/1129 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek* megfelelően nem kell 
tájékoztatót készíteni; 
hb) a fenntarthatóság hogyan 
integrálható az STS-keretbe, többek között 
egy „zöld értékpapírosítási” termék révén, 
és hogy az ilyen termékek jogosultak-e a 
kedvezményes kockázati súlyozásra;”
__________________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az 
értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 
szabályozott piacra történő bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról és a 
2003/71/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. 
o). 

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó logikusnak tartja a bizottsági javaslatot, mely szerint az értékpapírosítási keretet úgy 
kell kiigazítani, hogy az figyelembe vegye a mérlegen belüli szintetikus értékpapírosításokat és 
a nemteljesítő kitettségek értékpapírosítását, az Európai Bankhatóság által végzett technikai 
munka alapján. A Bizottság reméli, hogy ez a reform szerepet játszhat a reálgazdaság 
finanszírozási feltételeinek javításában a Covid19 kitörését követő gazdasági válság idején. A 
nemteljesítő kitettségek bankok mérlegében való potenciális növekedése ugyanis 
akadályozhatja a bank hitelezési tevékenységét, az értékpapírosítás pedig segíthet ennek 
orvoslásában. A mérleg szerinti értékpapírosítás STS-címkéje szintén segítheti a bankokat a 
kockázatok diverzifikálásában, és pozitív hatással lehet a mérleg szerinti szintetikus 
értékpapírosítások piacán az egyszerűségre, az átláthatóságra és a szabványosításra. Emellett 
válság idején alapvető fontosságú, hogy a kockázatokat eltávolítsák a pénzügyi rendszer 
rendszerszinten fontos részeitől, és hogy a hitelezők megerősítsék tőkepozíciójukat. Annak 
biztosításához, hogy a kockázatok átruházása valóban csökkentse a rendszerszintű kockázatot, 
piaci átláthatóságra és körültekintő felügyeletre van szükség. Bár a szintetikus értékpapírosítás 
lehetőség a bankok számára, az előadó úgy véli, hogy a bankoknak nem szabadna elvetniük azt 
a lehetőséget, hogy új saját tőke bevonásával javítsák tőkepozíciójukat.

Az NPE értékpapírosításról
Az előadó javasolja a nemteljesítő kitettségek fogalommeghatározásának kiigazítását annak 
érdekében, hogy előírják egy olyan halmaz fenntartását, amely a kezdeményezés után több mint 
90%-ban tartalmaz nemteljesítő kitettségeket. Bár észszerű a kockázatmegtartás kiterjesztése a 
nemteljesítő kitettségek értékpapírosítása esetében az állománykezelőre, az előadó úgy véli, 
hogy a szintetikus termékek esetében, ahol az értékpapírosítást kezdeményező a nemteljesítő 
kitettségeket a mérlegében tartja, az értékpapírosítást kezdeményezőnek kell megtartania a 
kockázatokat. Más esetekben a hatékony kockázatmegtartást esetlegesen csökkentő 
díjstruktúrákat vagy más strukturális elemeket megfelelően figyelembe kell venni a 
kockázatmegtartási követelmény ellensúlyozásának elkerülése érdekében. 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a nemteljesítő kitettségek értékpapírosítására vonatkozó 
hitelnyújtási kritériumok alkalmazása alóli, a Bizottság által javasolt minden mentességet 
korlátozni kell a visszaélések kockázatának csökkentése érdekében. Fontos, hogy továbbra is 
megtegyünk minden szabályozási erőfeszítést annak biztosítása érdekében, hogy a lehető 
legkisebbre csökkenjenek a „keletkeztető és szétosztó” magatartás ösztönzői. Az előadó ezért 
olyan értesítési eljárást javasol az illetékes hatóságok számára, amely arra kötelezi az 
értékpapírosítást kezdeményezőt, hogy vagy bizonyítsa a hitelnyújtási kritériumok teljesülését, 
vagy azt, hogy e követelmények teljesítése nem lehetséges. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy 
az illetékes hatóságok jobban felügyeljék a nemteljesítő kitettségek piacát, amit a 30. cikk 
módosítása is megerősít. 

A mérleg szerinti értékpapírosítások STS-címkéjéről
Az előadó úgy véli, hogy az STS-jelöléssel ellátott szintetikus értékpapírosítási terméknek 
valóban egyszerűnek, átláthatónak és egységesítettnek kell lennie. Csökkenteni kívánta tehát 
az STS szintetikus termékek lehetséges összetettségét, többek között a nem szekvenciális 
amortizáció kizárásával, valamint az értékpapírosítást kezdeményezők azon lehetőségének 
korlátozásával, hogy időkorlátok alkalmazásával idő előtt felmondják az ügyleteket. Arra is 
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törekedett, hogy az értékpapírosítási rendelet közelgő felülvizsgálata során megvizsgálják, 
hogyan lehetne nagyobb átláthatóságot biztosítani a gyakran egyedi szintetikus 
értékpapírosítási ügyletek számára. 

Az előadó arra is törekedett, hogy megelőzze a bankokkal kapcsolatos problémákat, amikor a 
2. szintű hitelminősítésről a 3. szintűre való leminősítést követően a szintetikus ügyletek 
biztosítékait harmadik félhez kell áthelyezniük, ami tovább rontja pozíciójukat. Ezért javasolja, 
hogy a bankokat ne kötelezzék arra, hogy leminősítés esetén fedezetet helyezzenek át.

A makroprudenciális felügyeletről
Az előadó aggodalmát fejezi ki a mérlegen belüli STS értékpapírosításra vonatkozó 
követelmények bevezetéséből eredő, a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatás és a konkrét 
rendszerszintű kockázatok miatt, nevezetesen annak a pénzügyi piacokon jellemző egyedi 
jellege és magánjellege miatt. Bár az STS-címke bevezetése pozitív hatással lehet a piaci 
feltételekre, az előadó úgy véli, hogy az ERKT-nek elemeznie kell, hogy a jelenlegi keret 
valóban elősegíti-e a pénzügyi rendszer kockázatainak megfelelő diverzifikálását, és hogy 
biztosított-e a pénzügyi stabilitás. Ezt az értékelést olyan időpontban kell elvégezni, amikor az 
még hatással lehet e rendelet soron következő felülvizsgálati folyamatára. 

A különleges célú gazdasági egységekre vonatkozó követelményekről
Az értékpapírosítási keret elfogadása óta az Európai Unió az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelmet szolgáló rendszerében stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országok tekintetében jegyzékbe vételi eljárásokat vezetett be. Az 
előadó ezért fontosnak tartja az e tekintetben elavult 4. cikk módosítását. Az előadó emellett 
szeretne megbízást adni az illetékes hatóságoknak annak biztosítására, hogy a különleges célú 
gazdasági egységek társasági adó és tőkenyereség-adó fizetésére kötelezettek legyenek, és ne 
használják fel őket arra, hogy a pénzeszközöket adózási szempontból nem együttműködő 
joghatóságokba irányítsák. 

A fenntartható értékpapírosítási termékekről
Az előadó úgy véli, hogy a pénzügyi piacok értéket kell képviselniük a fenntartható 
társadalomra való átállásunk során. Ebben az összefüggésben az értékpapírosítási termékek is 
szerepet játszhatnak. Az előadó ezért javasolja, hogy kérjék fel a Bizottságot, hogy az 
értékpapírosítási keret felülvizsgálatával összefüggésben vizsgálja meg az ilyen fenntartható 
értékpapírosítási termékek ösztönzésének lehetőségét.


