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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) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte 
den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0283),

– 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 (C9-0208(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 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kreditinstitutter og 
investeringsselskaber ("institutter") spiller 
en central rolle med hensyn til at bidrage til 
genopretningen. Samtidig vil de 
sandsynligvis blive påvirket af 
forværringen af den økonomiske situation. 

(2) Kreditinstitutter og 
investeringsselskaber ("institutter") spiller 
en central rolle med hensyn til at bidrage til 
genopretningen. Samtidig vil de 
sandsynligvis blive påvirket af 
forværringen af den økonomiske situation. 
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De kompetente myndigheder har stillet 
midlertidig kapital, likviditet og 
driftsmæssig lempelse til rådighed for 
institutterne for at sikre, at institutterne 
fortsat kan opfylde deres rolle med hensyn 
til at finansiere realøkonomien i et mere 
udfordrende miljø.

De kompetente myndigheder har stillet 
midlertidig kapital, likviditet og 
driftsmæssig lempelse til rådighed for 
institutterne for at sikre, at institutterne 
fortsat kan opfylde deres rolle med hensyn 
til at finansiere realøkonomien i et mere 
udfordrende miljø. Med det samme mål for 
øje har Europa-Parlamentet og Rådet 
hurtigt vedtaget visse målrettede 
tilpasninger af forordning (EU) nr. 
575/2013 og (EU) 2019/876 som reaktion 
på pandemi-19-pandemien.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 
hensyn til at støtte institutternes strategier 
til securitisering af misligholdte 
eksponeringer (NPE'er) i kølvandet på 
covid-19-pandemien.

(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 
hensyn til at støtte institutternes strategier 
til securitisering af misligholdte 
eksponeringer (NPE'er) i kølvandet på 
covid-19-pandemien. For at være i 
overensstemmelse med Basel III-
regelsættet skal en ikke-reguleret udbyder 
af ufinansieret kreditrisikoafdækning 
være forpligtet til at have 
kreditkvalitetstrin 2 ved indledende og 
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efterfølgende kreditkvalitetstrin 3.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU's nuværende tilsynsmæssige 
ramme for securitisering er udformet på 
grundlag af de mest almindelige træk ved 
typiske securitiseringstransaktioner, dvs. 
ikke-misligholdte lån. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) påpegede i 
sin udtalelse16 af 23. oktober 2019 om den 
reguleringsmæssige behandling af 
misligholdte eksponeringer, at den 
nuværende tilsynsmæssige ramme for 
securitisering i forordning (EU) nr. 
575/2013, når den anvendes på 
securitiseringer af NPE'er, fører til 
uforholdsmæssige kapitalkrav, fordi den 
interne ratingbaserede metode for 
securitiseringer (SEC-IRBA) og 
standardmetoden for securitiseringer (SEC-
SA) ikke er i overensstemmelse med de 
specifikke risikofaktorer i forbindelse med 
NPE'er. Der bør derfor indføres en særlig 
behandling af securitiseringen af NPE'er.

(6) EU's nuværende tilsynsmæssige 
ramme for securitisering er udformet på 
grundlag af de mest almindelige træk ved 
typiske securitiseringstransaktioner, dvs. 
ikke-misligholdte lån. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) påpegede i 
sin udtalelse af 23. oktober 2019 om den 
reguleringsmæssige behandling af 
misligholdte eksponeringer16, at den 
nuværende tilsynsmæssige ramme for 
securitisering i forordning (EU) nr. 
575/2013, når den anvendes på 
securitiseringer af NPE'er, fører til 
uforholdsmæssige kapitalkrav, fordi den 
interne ratingbaserede metode for 
securitiseringer (SEC-IRBA) og 
standardmetoden for securitiseringer (SEC-
SA) ikke er i overensstemmelse med de 
specifikke risikofaktorer i forbindelse med 
NPE'er. Der bør derfor indføres en særlig 
behandling af securitiseringen af NPE'er, 
der bygger på resultaterne fra EBA og 
tager behørigt hensyn til de særlige 
europæiske forhold i forbindelse med 
markedet for securitisering af NPE'er og 
markedet for NPE'er samt udviklingen i 
de internationale standarder for 
eksponeringer med hensyn til 
securitisering af NPE'er. For at gøre det 
muligt at foretage en behørig vurdering af 
den relevante Baselstandard, når den er 
offentliggjort, bør Kommissionen have 
mandat til at revidere den tilsynsmæssige 
behandling af NPE securitiseringer.

__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and- 16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Da markedet for misligholdte 
NPE'er med stor sandsynlighed vil vokse 
og ændre sig væsentligt som følge af 
covid-19-pandemien, anses det for 
passende fortsat at overvåge markedet for 
NPE-securitiseringer på nært hold og 
revurdere rammen i lyset af en potentielt 
større pulje af data. I artikel 519aa et 
mandat til EBA til at overvåge markedet 
for NPE-securitiseringer og til at 
forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Kommissionen om 
muligheden for at revidere den 
reguleringsmæssige kapitalbehandling af 
misligholdte NPE securitiseringer under 
hensyntagen til situationen på markedet 
for NPE-securitiseringer, navnlig 
markedet for NPE'er generelt, efter covid-
19-pandemien.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

(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 
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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.

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. Der bør 
også indføres en bedstefarklausul for 
udestående foranstillede positioner i 
syntetiske balanceførte securitiseringer, 
for hvilke det eksponeringsleverende 
institut har anvendt den nuværende 
artikel 270 før datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 

(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-
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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.

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at tage hensyn til udviklingen 
i de internationale standarder for 
eksponeringer i forbindelse med NPE-
securitiseringer bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre passende ansvarlighed og inddragelse af Europa-Parlamentet via niveau 1 
erstattes den delegerede retsakt, der blev indført i Kommissionens forslag via 
kapitalkravsforordningens artikel 456, stk. 1, om gennemførelse af den endelige Baselnorm 
for behandling af NPE securitiseringer med et mandat til Kommissionen til at revidere denne 
bestemmelse og fremsætte et lovgivningsforslag, hvis det er relevant, senest den 31. december 
2020 (se ændringsforslaget til kapitalkravsforordningen, artikel 519aa).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 249 – stk. 3 – afsnit 1
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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 på det tidspunkt, da 
kreditrisikoafdækningen først blev 
anerkendt, og derefter kreditkvalitetstrin 3 
eller derover.

Or. en

Begrundelse

ECB's udtalelse 2020/22 bemærker, at den nuværende formulering af 
kapitalkravsforordningens artikel 249, stk. 3, er i modstrid med Basel III-regelsættet, hvad 
angår indførelse af et minimumskrav til rating for alle udbydere af ufinansieret 
kreditrisikoafdækning. For at være i overensstemmelse med Basel-regelsættet ændres artikel 
249, stk. 3, for at indføre en forpligtelse for en ikke-reguleret udbyder af ufinansieret 
kreditrisikoafdækning til indledningsvis at have kreditkvalitetstrin 2 og efterfølgende 
kreditkvalitetstrin 3.

Ændringsforslag 9

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:

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

Or. en

Begrundelse

På grundlag af konklusionerne i EBA's udtalelse 2019/13 bør den risikovægtning på 100 %, 
der gælder for foranstillede tranche af traditionelle NPE-securitiseringer, defineres som et 
loft, der giver mulighed for at anvende mere risikofølsomme risikovægte i overensstemmelse 
med SEC-ERBA, SEC-IRBA eller SEC-SA, alt efter hvad der er relevant, og forudsat at den 
deraf følgende ikke-refunderbare købspris (NRPPD), der ikke kan refunderes, er på mindst 
50 %. Desuden indføres NRPPD i beregningen af den eksponering, som den relevante 
risikovægt anvendes på.

Ændringsforslag 10

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 kvalificeret traditionel 
NPE-securitisering efter fradrag af den 
ikkerefunderbare købsprisrabat og, hvor 
det er relevant, eventuelle yderligere 
specifikke kreditrisikojusteringer.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af konklusionerne i EBA's udtalelse 2019/13 bør den risikovægtning på 100 %, 
der gælder for foranstillede tranche af traditionelle NPE-securitiseringer, defineres som et 
loft, der giver mulighed for at anvende mere risikofølsomme risikovægte i overensstemmelse 
med SEC-ERBA, SEC-IRBA eller SEC-SA, alt efter hvad der er relevant, og forudsat at den 
deraf følgende ikke-refunderbare købspris (NRPPD), der ikke kan refunderes, er på mindst 
50 %. Desuden indføres NRPPD i beregningen af den eksponering, som den relevante 
risikovægt anvendes på.
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Ved anvendelsen af artikel 267 
gælder følgende:
a) De forventede tab i forbindelse med de 
underliggende eksponeringer medregnes 
med fradrag af den ikke-refunderbare 
købsprisrabat med henblik på at beregne 
den maksimale risikovægt for den 
kvalificerende seniortranche for en 
traditionel NPE-securitisering, med en 
bundgrænse på 50 %.
b) den maksimale risikovægt for den 
kvalificerende seniortranche i forbindelse 
med en traditionel NPE-securitisering er 
underlagt et loft på 100 % risikovægt.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af konklusionerne i EBA's udtalelse 2019/13 bør den risikovægtning på 100 %, 
der gælder for foranstillede tranche af traditionelle NPE-securitiseringer, defineres som et 
loft, der giver mulighed for at anvende mere risikofølsomme risikovægte i overensstemmelse 
med SEC-ERBA, SEC-IRBA eller SEC-SA, alt efter hvad der er relevant, og forudsat at den 
deraf følgende ikke-refunderbare købspris (NRPPD), der ikke kan refunderes, er på mindst 
50 %. Desuden indføres NRPPD i beregningen af den eksponering, som den relevante 
risikovægt anvendes på.

Ændringsforslag 12

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

5. I denne artikel forstås ved "NPE-
securitisering" NPE-securitisering som 
defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning 
(EU) 2017/2402."

5. Med henblik på denne artikel 
beregnes den ikke-refunderbare 
købsprisrabat som forskellen mellem 
beløbet i litra a) og beløbet i litra b):
a) det udestående beløb i de 
underliggende eksponeringer for NPE-
securitiseringen
b) summen af salgsprisen for trancherne 
eller, hvor det er relevant, dele af 
trancherne i forbindelse med den 
misligholdte eksponering, der sælges til 
tredjepartsinvestorer, og den udestående 
værdi af trancherne eller, hvor det er 
relevant, dele af trancherne af denne 
securitisering, som bibeholdes af den 
udstedende instans.
Hvis en rabat er struktureret på en sådan 
måde, at den helt eller delvis kan 
refunderes til udstederen, skal rabatten 
behandles som refunderbar og betragtes 
ikke som en ikke-refunderbar 
købsprisrabat i forbindelse med denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af ECB's udtalelse 2020/22 ændres den foreslåede definition af ikke-refunderbar 
købsprisrabat (NRPPD). For at tage højde for det økonomiske indhold af misligholdte NPE-
securitiseringer bør den også udvides til også at omfatte de rabatter, der er opnået, når 
obligationerne sælges til investorer ved udstedelsen.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ved anvendelsen af denne artikel:
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a) "NPE-securitisering": en 
securitisering som defineret i artikel 2, 
stk. 24), i forordning (EU) 2017/2402
b) "kvalificeret traditionel NPE-
securitisering": en traditionel NPE-
securitisering, hvor de underliggende 
eksponeringer er blevet overført til 
SSPE'en med en ikke-refunderbar 
købsprisrabat på mindst 50 % på disse 
eksponeringers udestående balance."

Or. en

Begrundelse

På grundlag af konklusionerne i EBA's udtalelse 2019/13 bør den risikovægtning på 100 %, 
der gælder for foranstillede tranche af traditionelle NPE-securitiseringer, defineres som et 
loft, der giver mulighed for at anvende mere risikofølsomme risikovægte i overensstemmelse 
med SEC-ERBA, SEC-IRBA eller SEC-SA, alt efter hvad der er relevant, og forudsat at den 
deraf følgende ikke-refunderbare købspris (NRPPD), der ikke kan refunderes, er på mindst 
50 %. Desuden indføres NRPPD i beregningen af den eksponering, som den relevante 
risikovægt anvendes på.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Et eksponeringsleverende institut kan 
beregne de risikovægtede 
eksponeringsbeløb i forbindelse med en 
securitiseringsposition i en balanceført 
STS-securitisering som omhandlet i artikel 
26a, stk. 1, i forordning (EU) 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:

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 456, stk. 1, tilføjes 
følgende som litra l):

udgår

l) ændringer af artikel 269a for at 
tage hensyn til udviklingen i de 
internationale standarder for 
eksponeringer med hensyn til 
eksponeringer mod NPE-
securitiseringer."

Or. en

Begrundelse

For at sikre passende ansvarlighed og inddragelse af Europa-Parlamentet via niveau 1 
erstattes den delegerede retsakt, der blev indført i Kommissionens forslag via 
kapitalkravsforordningens artikel 456, stk. 1, om gennemførelse af den endelige Baselnorm 
for behandling af NPE securitiseringer med et mandat til Kommissionen til at revidere denne 
bestemmelse og fremsætte et lovgivningsforslag, hvis det er relevant, senest den 31. december 
2020 (se ændringsforslaget til kapitalkravsforordningen, artikel 519aa).

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 494ba
Grandfathering for 
securitiseringspositioner
Uanset artikel 270 kan et 
eksponeringsleverende institut beregne de 
risikovægtede eksponeringsbeløb i 
forbindelse med en securitiseringsposition 
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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 på [dagen før 
datoen for denne teksts ikrafttræden] 
opfyldt de i artikel 270 fastsatte 
betingelser, som er gældende på denne 
dato."

Or. en

Begrundelse

Ved dette ændringsforslag indføres en bedstefarklausul for udestående foranstillede 
positioner i syntetiske balanceførte securitiseringer, for hvilke det eksponeringsleverende 
institut har anvendt den nuværende artikel 270 i kapitalkravsforordningen før datoen for den 
nye forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Som artikel 519aa indsættes 
følgende:
"Artikel 519aa
NPE-securitiseringer
1. Senest den [31. december 2020] 
gennemgår Kommissionen den 
tilsynsmæssige behandling af NPE-
securitiseringer i henhold til artikel 269a 
for at tage hensyn til udviklingen i de 
internationale standarder for 
eksponeringer i forbindelse med NPE-
securitiseringer og forelægger om 
nødvendigt et lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
2. EBA overvåger anvendelsen af 
artikel 269a og evaluerer den lovpligtige 
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kapitalbehandling af NPE-
securitiseringer under hensyntagen til 
situationen på markedet for NPE-
securitisering, navnlig markedet for 
misligholdte eksponeringer generelt, og 
offentliggør en rapport om sine resultater 
til Kommissionen senest [12 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
Kommissionen forelægger på grundlag af 
EBA-rapporten en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
artikel 269a sammen med et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant, 
senest [18 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden]."

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig generelt over Kommissionens forslag om målrettede tilpasninger af 
securitiseringsrammen. Dens formål, som er at støtte den økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen og at øge rammens generelle risikofølsomhed, hvilket vil gøre det mere økonomisk rentabelt at 
anvende securitiseringsværktøjet, samtidig med at der sikres passende forsigtighedsgarantier for at 
bevare den finansielle stabilitet, støttes fuldt ud. Samtidig mener ordføreren, at de foreslåede ændringer 
kan forbedres yderligere. Hvad angår tilpasningerne af forordning (EU) nr. 575/2013 foreslår ordføreren 
følgende ændringer:

1. Bedre behandling af securitiseringer af misligholdte eksponeringer (NPE-securitiseringer)
Ordføreren er af den opfattelse, at den lovgivningsmæssige behandling af NPE-securitiseringer på 
passende vis bør tage hensyn til konklusionerne i EBA's udtalelse 2019/13 om den reguleringsmæssige 
behandling af NPE-securitiseringer1 for at tage behørigt hensyn til særlige europæiske forhold. 
Kommissionens forslag til kapitalkravsforordningens artikel 269a, som er baseret på Baselkomitéen for 
Banktilsyn (BCBS), bør derfor forbedres på følgende måder: 

For det første bør den risikovægtning på 100 %, der gælder for foranstillede tranche af traditionelle 
NPE-securitiseringer for at sikre en mere risikofølsom reguleringsmæssig behandling af NPE-
securitiseringer, defineres som et loft, der giver mulighed for at anvende lavere risikovægte i 
overensstemmelse med SEC-ERBA, SEC-IRBA eller SEC-SA, alt efter hvad der er relevant, og forudsat 
at den deraf følgende ikke-refunderbare købsprisrabat (NRPPD) er på mindst 50 %. Desuden indføres 
NRPPD i den eksponeringsberegning, som den relevante risikovægt anvendes på. 

For det andet mener ordføreren på grundlag af ECB's udtalelse 2020/222, at det vil være formålstjenligt 
at ændre den foreslåede definition af ikke-refunderbar købsprisrabat (NRPPD). I Kommissionens 
forslag defineres NRPPD som den prisrabat, der opstår, når misligholdte eksponeringer overføres til en 
special purpose vehicle (SPV) til gengæld for securitiseringsværdipapirer under deres udestående 
nominelle beløb. Denne definition omfatter dog ikke den yderligere rabat, der opnås, når udstederen 
sælger disse værdipapirer til investorer under deres nominelle værdi. For at tage højde for det 
økonomiske indhold af NPE-securitiseringer bør definitionen derfor udvides til også at omfatte de 
rabatter, der er opnået, når obligationerne sælges til investorer ved udstedelsen. 

For det tredje anerkender ordføreren, at markedet for misligholdte eksponeringer højst sandsynligt vil 
vokse og ændre sig væsentligt i de kommende måneder som følge af covid-19-krisen. Det anses for 
hensigtsmæssigt at fortsætte med nøje at overvåge markederne for NPE-securitiseringer i den nærmeste 
fremtid og revurdere rammerne på baggrund af en potentielt større pulje af data. I 
kapitalkravsforordningens artikel 519aa bør der derfor indføres et mandat til EBA til at overvåge 
markedet for NPE-securitiseringer og til senest 31. december 2021 at forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Kommissionen om muligheden for at revidere den reguleringsmæssige 
kapitalbehandling af NPE-securitiseringer under hensyntagen til situationen på markedet for NPE-
securitiseringer og markedet for NPE'er generelt i kølvandet på covid-19-pandemien.

1 EBA/OP/2019/13 af 23. oktober 2019.
2 ECB/OP/2020/22 af 23. september 2020.
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2. Sikring af Europa-Parlamentets indflydelse på den tilsynsmæssige behandling af NPE-securitiseringer
Ordføreren mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at foretage ændringer af den tilsynsmæssige 
behandling af NPE-securitiseringer, dvs. kapitalkravsforordningens artikel 269a, i form af en delegeret 
retsakt. For at sikre passende ansvarlighed og inddragelse af Europa-Parlamentet via niveau 1 bør den 
delegerede retsakt, der blev indført i Kommissionens forslag via kapitalkravsforordningens artikel 456, 
stk. 1, om gennemførelse af den endelige Baselnorm for behandling af NPE securitiseringer, erstattes af 
et mandat til Kommissionen til at revidere denne bestemmelse og fremsætte et lovgivningsforslag, hvis 
det er relevant, senest den 31. december 2020. Det kan med rimelighed forventes, at den relevante 
endelige Baselstandard vil blive offentliggjort i slutningen af november 2020, hvilket vil gøre det muligt 
at vurdere og gennemføre den i løbet af den igangværende lovgivningsprocedure om målrettede 
tilpasninger af securitiseringsrammen.

3. Sikring af effektiv behandling af STS-balanceførte securitiseringer
Ordføreren glæder sig over den mere risikofølsomme tilsynsmæssige behandling af STS-
balanceførte securitiseringer, som er baseret på den nuværende præferencebehandling af 
seniortrancher af SMV-porteføljer. Kommissionens forslag til kapitalkravsforordningens artikel 270, 
som bygger på EBA's rapport 2020/073, som indeholder en omfattende analyse af udviklingen og 
tendenserne på markedet for syntetisk balanceført securitisering i EU, herunder data om de historiske 
tab og tab af ydeevne, hvad angår syntetiske transaktioner, støttes fuldt ud. 

4. Grandfathering for relevante securitiseringspositioner
Ordføreren finder det formålstjenligt at indføre en bedstefarklausul for udestående foranstillede 
positioner i syntetiske balanceførte securitiseringer, for hvilke det eksponeringsleverende institut har 
anvendt den nuværende artikel 270 i kapitalkravsforordningen før datoen for den nye forordnings 
ikrafttræden. Denne bestemmelse bør gennemføres via den nye kapitalkravsforordnings artikel 494c. 

5. Imødegåelse af den manglende sammenhæng med hensyn til ufinansieret kreditafdækning
ECB's udtalelse 2020/22 bemærker, at den nuværende formulering af kapitalkravsforordningens artikel 
249, stk. 3, er i modstrid med Basel III-regelsættet, hvad angår indførelse af et minimumskrav til rating 
for alle udbydere af ufinansieret kreditrisikoafdækning. Den Baselstandard, der beskriver beregningen 
af kapitalkrav for kreditrisiko, kræver en ekstern rating på mindst A- ved start og BBB- i hele den 
ufinansierede kreditrisikoafdækning, der ydes af private enheder, som ikke er tilsynsmæssigt regulerede. 
Som det forklares i ECB's udtalelse og for at være i overensstemmelse med Basel-regelsættet bør artikel 
249, stk. 3, ændres ved, at en ikke-reguleret udbyder af ufinansieret kreditrisikoafdækning forpligtes til 
indledningsvis at have kreditkvalitetstrin 2 og efterfølgende kreditkvalitetstrin 3.

3 EBA/OP/2020/07 af 6. maj 2020.


