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***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2017/2402 om inrättande av ett särskilt ramverk för värdepapperisering och om 
inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad 
värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0282),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0207(2020)),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I synnerhet riskerar covid-19-
krisen att öka antalet nödlidande 
exponeringar, och innebär att behovet av 
handel med dem på marknaden ökar. 
I samband med en kris är det dessutom 
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mycket viktigt att riskerna flyttas bort från 
de systemviktiga delarna av det finansiella 
systemet och att långivarna stärker sin 
kapitalposition. Syntetisk 
värdepapperisering är ett sätt att uppnå 
detta, men bankerna bör samtidigt 
försöka förbättra sin kapitalposition 
genom att anskaffa nytt eget kapital.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Specialföretag för 
värdepapperisering bör endast vara 
etablerade i tredjeländer som inte 
förtecknas av Europeiska unionen som 
högrisktredjeländer med strategiska 
brister i sina system för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism eller som icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Före finanskrisen användes i en del 
värdepapperiseringsverksamhet en 
”originate to distribute”-modell. I den 
modellen valdes tillgångar av lägre kvalitet 
ut för värdepapperisering, vilket 
missgynnade investerare, som i slutändan 
fick ta på sig mer risk än vad de kanske 
hade avsett. Kravet på kontroll av de 
kreditgivningsstandarder som används vid 
skapandet av de värdepapperiserade 
tillgångarna infördes för att förhindra 
sådana metoder i framtiden. Men när det 

(7) Före finanskrisen användes i en del 
värdepapperiseringsverksamhet en 
”originate to distribute”-modell. I den 
modellen valdes tillgångar av lägre kvalitet 
ut för värdepapperisering, vilket 
missgynnade investerare, som i slutändan 
fick ta på sig mer risk än vad de kanske 
hade avsett. Kravet på kontroll av de 
kreditgivningsstandarder som används vid 
skapandet av de värdepapperiserade 
tillgångarna infördes för att förhindra 
sådana metoder i framtiden. Men när det 
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gäller värdepapperiseringar av nödlidande 
exponeringar bör denna kontroll av 
kreditgivningsstandarder beakta de 
särskilda omständigheterna, inbegripet 
köpet av dessa nödlidande tillgångar och 
typen av värdepapperisering. Det är därför 
nödvändigt att ändra kontrollen av 
kreditgivningsstandarder för att göra det 
möjligt för investeraren att göra en due 
diligence-granskning av de nödlidande 
tillgångarnas kvalitet och utveckling för 
att kunna fatta ett förnuftigt och välgrundat 
investeringsbeslut.

gäller värdepapperiseringar av nödlidande 
exponeringar bör denna kontroll av 
kreditgivningsstandarder beakta de 
särskilda omständigheterna, inbegripet 
köpet av dessa nödlidande exponeringar 
och typen av värdepapperisering. Det är 
därför nödvändigt att ändra kontrollen av 
kreditgivningsstandarder för att göra det 
möjligt för investeraren att göra en due 
diligence-granskning av de nödlidande 
exponeringarnas kvalitet och utveckling 
för att kunna fatta ett förnuftigt och 
välgrundat investeringsbeslut, samtidigt 
som det säkerställs att missbruk av 
undantaget inte äger rum. Med tanke på 
att särskilda risker för regelarbitrage 
uppstår vid värdepapperisering av 
nödlidande exponeringar införs ett 
förfarande med anmälan till de behöriga 
myndigheterna och förstärkt övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det är viktigt att originatorns 
intressen hålls i linje med investerarens 
intressen, särskilt när det gäller behovet 
av en korrekt låneförvaltning. Nivåerna 
för bibehållande av risk, som för 
närvarande fastställts på minst 5 %, kan 
bidra till att sammanjämka dessa 
intressen, vilket är en utbredd 
marknadspraxis, och det finns investerare 
som kräver en nivå för bibehållande av 
risk på 20 %.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Att en transaktion passar in i STS-
värdepapperiseringsramen kan men 
behöver inte nödvändigtvis betyda att den 
innebär en betydande risköverföring. 
Syntetiska STS-
värdepapperiseringsprodukter uppfyller 
därför inte nödvändigtvis villkoren för 
betydande risköverföring, och de berörda 
myndigheterna bör bedöma dessa två 
frågor separat.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) EBA varnar för att införandet av 
en särskild STS-ram för syntetisk 
värdepapperisering i balansräkningen 
måste åtföljas av en noggrann tillsyn så 
att negativa konsekvenser undviks. ESRB 
bör särskilt övervaka makrotillsynsrisker i 
samband med syntetisk 
värdepapperisering och bedöma om 
riskerna flyttas tillräckligt från den 
systemviktiga delen av vårt finansiella 
system.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) värdepapperisering av nödlidande 
exponering: en värdepapperisering som 
baseras på en grupp av nödlidande 

(24) värdepapperisering av nödlidande 
exponering: en värdepapperisering som 
baseras på en grupp av nödlidande 
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exponeringar som uppfyller villkoren i 
artikel 47a.3 i förordning 575/2013 och 
vars värde vid ursprungstidpunkten utgör 
minst 90 % av gruppens värde.

exponeringar som uppfyller villkoren i 
artikel 47a.3 i förordning 575/2013 och 
vars värde vid ursprungstidpunkten, och 
vid varje senare datum då exponeringar 
läggs till eller tas bort från den 
underliggande gruppen, utgör minst 90 % 
av gruppens nettovärde.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 4 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) I artikel 4 ska led a ersättas med 
följande:

”a) Tredjelandet är upptaget i 
förteckningen över högriskjurisdiktioner 
och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner av 
FATF.

”a) Tredjelandet har identifierats som ett 
högrisktredjeland med strategiska brister i 
sitt system för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism, i enlighet med artikel 9 i 
direktiv (EU) 2015/849.
aa) Tredjelandet är upptaget i EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet.”

Or. en

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller nödlidande exponeringar får 
kravet i denna punkt även uppfyllas av 

Vad gäller traditionella nödlidande 
exponeringar får kravet i denna punkt även 
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serviceföretaget. uppfyllas av serviceföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 6 – punkt 3a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av bibehållandenivån på 
5 % ska vederbörlig hänsyn tas till 
avgifter eller andra strukturella element 
som i praktiken kan användas för att 
minska det faktiska väsentliga 
ekonomiska intresset netto.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kravet i denna punkt ska inte tillämpas på 
underliggande exponeringar som är sådana 
nödlidande exponeringar som avses i 
artikel 47a.3 i förordning (EU) nr 575/2013 
vid den tidpunkt då originatorn köpte dem 
av berörd tredje part.

Kravet i denna punkt ska inte tillämpas på 
underliggande exponeringar som är sådana 
nödlidande exponeringar som avses i 
artikel 47a.3 i förordning (EU) nr 575/2013 
vid den tidpunkt då originatorn köpte dem 
av berörd tredje part, om originatorn kan 
påvisa att kravet omöjligen kan uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel 9a ska införas:
”Artikel 9a
Anmälan av värdepapperiseringar av 
nödlidande exponeringar
1. Utöver de allmänna skyldigheter 
som följer av artikel 7.1 ska originatorer 
och medverkande institut gemensamt 
ansvara för att underrätta de behöriga 
myndigheterna om emission av 
värdepapperiseringar av nödlidande 
exponeringar, inbegripet information om 
hur kraven i artiklarna 6 och 9 uppfyllts.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26c – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner som har en icke-sekventiell 
amortering ska inbegripa utlösande 
faktorer för resultaten för de 
underliggande exponeringarna som 
ändrar amorteringen till sekventiell 
utifrån deras rangordning. Sådana 
resultatrelaterade utlösande faktorer ska 
inbegripa försämring av de underliggande 
exponeringarnas kreditkvalitet till en nivå 
under ett på förhand fastställt 
tröskelvärde.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26c – punkt 7 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De bestämmelser som säkerställer 
ersättning av serviceföretag, trustförvaltare, 
leverantörer av andra anknutna tjänster 
eller den tredjepartskontrollant som avses i 
artikel 26e.4 i händelse av fallissemang 
eller insolvens för någon av dessa 
tjänsteleverantörer, på ett sätt som inte 
leder till att tillhandahållandet av dessa 
tjänster upphör.

b) De bestämmelser som säkerställer 
ersättning av serviceföretag, trustförvaltare, 
leverantörer av andra anknutna tjänster 
eller den tredjepartskontrollant som avses i 
artikel 26e.4 i händelse av fallissemang 
eller insolvens för någon av dessa 
tjänsteleverantörer, om dessa 
tjänsteleverantörer inte sammanfaller 
med originatorn, på ett sätt som inte leder 
till att tillhandahållandet av dessa tjänster 
upphör.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26e – punkt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för kreditriskskyddsbetalningen 
ska beräknas på nivån för den enskilda 
underliggande exponering för vilken en 
kredithändelse har inträffat.

Beloppet för kreditriskskyddsbetalningen 
ska beräknas på basis av den enskilda 
underliggande exponering för vilken en 
kredithändelse har inträffat.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26e – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utnyttjande av en option att säga 
upp transaktionen vid en viss tidpunkt 
(tidsoption), när tidsperioden mätt från 
avslutsdagen är lika med eller längre än 
viktad genomsnittlig löptid för den 
ursprungliga referensportföljen på 

utgår
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avslutsdagen.
Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26e – punkt 9 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om annat kreditriskskydd 
tillhandahålls i enlighet med punkt 7 c i 
denna artikel ska originatorn ha regressrätt 
till säkerhet av hög kvalitet, som ska vara 
någon av följande:

9. Om annat kreditriskskydd 
tillhandahålls i enlighet med punkt 7 c 
i denna artikel ska originatorn och 
investeraren ha regressrätt till säkerhet av 
hög kvalitet, som ska vara någon av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26e – punkt 9 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Dessa räntebärande värdepapper 
har en återstående löptid på högst tre 
månader som matchar betalningsdatumen.

i) Dessa räntebärande värdepapper 
har en återstående löptid på högst tre 
månader som inte infaller senare än nästa 
betalningsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 26e – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led b, om det 
utomstående kreditinstitutet eller 

utgår
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originatorn inte längre når upp till det 
lägsta kreditkvalitetssteget på 2, ska 
säkerheten omedelbart överföras till ett 
utomstående kreditinstitut med ett 
kreditkvalitetssteg på minst 2 eller också 
ska säkerheten placeras i värdepapper 
som uppfyller kriterierna i led a i denna 
artikel. Kraven i detta led b ska anses vara 
uppfyllda vid investeringar i 
kreditlänkade obligationer som emitterats 
av originatorn, i enlighet med artikel 218 i 
förordning (EU) nr 575/2013.

Or. en

Motivering

Med denna strykning försöker vi undvika att banker, efter att de nedgraderats från CR 2 till 
CR 3, måste flytta säkerheten till en tredje part och därigenom ytterligare försämrar sin 
kapitalposition.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – inledningen
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I artikel 30.2 ska följande led 
läggas till som led d:

(10) I artikel 30.2 ska följande led 
läggas till som led -d och d:

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 10
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 30 – punkt 2 – led –d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-d) Särskilt för värdepapperiseringar 
av nödlidande exponeringar, förfaranden 
och mekanismer för att säkerställa att 
inget tillsynsarbitrage eller missbruk av 
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undantaget för att uppfylla kravet i artikel 
9.1 förekommer.”

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 30 ska följande punkt 
införas som punkt 3a:
”3a. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att specialföretag för 
värdepapperisering är skyldiga att betala 
bolagsskatt och skatt på 
realisationsvinster och att de inte 
missbrukas för att kanalisera medel till 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.”

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 31 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2 och den rapport 
som avses i artikel 44 ska ESRB, i nära 
samarbete med Esma, EBA och Eiopa, 
offentliggöra en rapport med en analys av 
effekterna och eventuella specifika 
systemrisker för den finansiella 
stabiliteten till följd av införandet i denna 
förordning av krav för STS-
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värdepapperisering i balansräkningen.
Rapporten ska offentliggöras senast den 
1 juli 2022 och ta hänsyn till de särskilda 
särdragen hos värdepapperiseringar i 
balansräkningen, dvs. de är särskilt 
anpassade och har en privat karaktär på 
finansmarknaderna, och analysera om 
den nuvarande ramen verkligen främjar 
en sund riskspridning i det finansiella 
systemet och bättre finansiering av 
realekonomin. ESRB ska använda en rad 
olika källor för relevanta marknadsdata 
och särskilt förlita sig på följande:
a) Uppgifter som samlats in av de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 7.1.
b)  Resultatet av den översyn som 
genomförts av de behöriga myndigheterna 
i enlighet med artikel 30.2.
c) Uppgifter som bevaras i 
värdepapperiseringsregister i enlighet 
med artikel 10.
Om väsentliga risker upptäcks ska ESRB, 
i enlighet med artikel 16 i förordning 
(EU) nr 1092/2010, till kommissionen, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och 
medlemsstaterna utfärda varningar och 
vid behov rekommendationer om 
korrigerande åtgärder med anledning av 
dessa risker, inklusive om huruvida det är 
lämpligt att ändra nivåerna för 
bibehållande av risk eller att vidta andra 
makrotillsynsåtgärder. Kommissionen, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och 
medlemsstaterna ska i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) nr 1092/2010 
underrätta ESRB, Europaparlamentet 
och rådet om vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av rekommendationen och 
lämna godtagbara skäl för passivitet inom 
tre månader från den dag då 
rekommendationen översändes till 
mottagarna.”

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EU) nr 2017/2402
Artikel 46 leden ha och hb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I artikel 46 ska följande led läggas 
till som led ha och hb:
”ha) Möjligheterna att införa ytterligare 
krav på standardisering och 
offentliggörande, särskilt genom 
användning av mallar, för användning av 
STS-beteckning för både traditionella 
värdepapperiseringar och 
värdepapperiseringar i balansräkningen, 
inbegripet för särskilt anpassade privata 
värdepapperiseringar där inget prospekt 
behöver upprättas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129*. 
hb) Hur hållbarhet kan integreras i 
STS-ramverket, inbegripet genom bland 
annat en ”grön 
värdepapperiseringsprodukt” och 
huruvida sådana produkter kan komma i 
fråga för en förmånlig 
riskviktsbehandling. ”
__________________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, 
s. 12). 

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden ser logiken i kommissionens förslag att anpassa ramen för värdepapperisering 
för att ta hänsyn till syntetiska värdepapperiseringar i balansräkningen och 
värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar, på grundval av det tekniska arbete som 
utförts av Europeiska bankmyndigheten. Kommissionen hoppas att denna reform ska kunna 
bidra till att förbättra villkoren för finansiering av realekonomin i en tid präglad av den 
ekonomiska krisen efter covid-19-utbrottet. Den potentiella ökningen av nödlidande 
exponeringar i bankernas balansräkningar kan faktiskt hämma deras utlåningsverksamhet och 
värdepapperiseringen kan bidra till att åtgärda detta problem. En STS-beteckning för 
värdepapperisering i balansräkningen kan också hjälpa bankerna att diversifiera riskerna och 
ha en positiv inverkan på enkelhet, transparens och standardisering på marknaden för syntetiska 
värdepapperiseringar i balansräkningen. I samband med en kris är det dessutom mycket viktigt 
att riskerna flyttas bort från de systemviktiga delarna av det finansiella systemet och att 
långivarna stärker sin kapitalposition. För att säkerställa att överföringen av risker verkligen 
minskar systemrisken krävs transparens på marknaderna och en vaksam tillsyn. Syntetisk 
värdepapperisering är ett alternativ för banker, men föredraganden anser att bankerna inte bör 
förbise möjligheten att förbättra sin kapitalposition genom att anskaffa nytt eget kapital.

Värdepapperisering av nödlidande exponeringar
Föredraganden föreslår en justering av definitionen av nödlidande exponeringar så att det krävs 
ett bibehållande av en grupp som innehåller mer än 90 % nödlidande exponeringar efter 
ursprungstidpunkten. Även om det är förnuftigt att utvidga kravet på bibehållande av risk till 
serviceföretaget för värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar anser föredraganden att 
när originatorn vid syntetiska värdepapperiseringar behåller de nödlidande exponeringarna i sin 
balansräkning bör originatorn behålla riskerna. I andra fall bör avgiftsstrukturer eller andra 
strukturella element som kan minska den effektiva riskbibehållningen vederbörligen beaktas 
för att undvika att kravet på bibehållande förlorar verkan. 

Dessutom anser föredraganden att eventuella undantag från att tillämpa kreditgivningskriterier 
på värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar, i enlighet med kommissionens förslag, 
bör begränsas för att minska risken för missbruk. Det är viktigt att fortsätta med alla 
regleringsinsatser för att se till att incitamenten för ”originate to distribute”-beteenden 
minimeras. Föredraganden föreslår därför ett förfarande med anmälan till de behöriga 
myndigheterna för att ålägga originatorer att antingen visa att kriterierna för kreditgivning är 
uppfyllda eller visa att det är omöjligt att uppfylla dessa krav. Denna process gör det möjligt 
för de behöriga myndigheterna att bättre övervaka marknaden för nödlidande exponeringar, 
vilket också stärks genom en ändring av artikel 30. 

En STS-beteckning för värdepapperiseringar i balansräkningen
Föredraganden anser att en STS-betecknad syntetisk värdepapperiseringsprodukt verkligen bör 
vara enkel, transparent och standardiserad. Han har därför försökt minska en del av den 
potentiella komplexiteten hos STS-betecknade syntetiska produkter, bland annat genom att 
utesluta icke-sekventiell amortering och genom att begränsa originatorernas möjlighet att säga 
upp transaktioner i ett tidigt skede genom att utnyttja tidsoption (time call). Föredraganden har 
också försökt använda den kommande översynen av värdepapperiseringsförordningen för att 
undersöka olika sätt att öka transparensen i de ofta särskilt anpassade överenskommelserna om 
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syntetiska värdepapperiseringar. 

Dessutom har föredraganden försökt förhindra att det uppstår problem med banker när dessa, 
efter att ha nedgraderats från kreditvärdighet 2 till kreditvärdighet 3, måste flytta säkerheter för 
syntetiska transaktioner till en tredje part, vilket ytterligare försämrar deras kapitalposition. 
Föredraganden föreslår därför att bankerna inte ska åläggas en skyldighet att flytta säkerheter 
vid en nedgradering.

Makrotillsyn
Föredraganden är bekymrad över effekterna och eventuella specifika systemrisker som 
införandet av krav på STS-värdepapperisering i balansräkningen kan komma att få för den 
finansiella stabiliteten, särskilt på grund av denna värdepapperiserings kännetecken, dvs. den 
är särskilt anpassad och har en privat karaktär på finansmarknaderna. Även om införandet av 
en STS-beteckning kan ha en positiv inverkan på marknadsvillkoren anser föredraganden att 
det är lämpligt att ESRB analyserar huruvida den nuvarande ramen verkligen bidrar till en sund 
riskspridning i det finansiella systemet och att den finansiella stabiliteten skyddas. En sådan 
bedömning bör göras vid en tidpunkt då den fortfarande kan påverka den kommande översynen 
av denna förordning. 

Krav på specialföretag för värdepapperisering
Sedan värdepapperiseringsramen antogs har Europeiska unionen infört system med 
svartlistning av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet och högrisktredjeländer 
med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Föredraganden anser därför att det är viktigt att ändra artikel 4, som var föråldrad i 
detta avseende. Föredraganden vill dessutom ge behöriga myndigheter mandat att säkerställa 
att specialföretag för värdepapperisering är skyldiga att betala bolagsskatt och skatt på 
realisationsvinster och inte missbrukas för att kanalisera medel till icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner för skatteändamål. 

Hållbara värdepapperiseringsprodukter
Föredraganden anser att finansmarknaderna bör vara en tillgång i vår övergång till ett hållbart 
samhälle. I detta sammanhang kan även värdepapperiseringsprodukter spela en roll. 
Föredraganden föreslår därför att kommissionen uppmanas att överväga möjligheten att 
stimulera sådana hållbara värdepapperiseringsprodukter i samband med översynen av 
värdepapperiseringsramen.


