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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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

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

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogai aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükséges gazdasági 
helyreállítás elősegítése érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0283),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0208/2020),

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

– tekintettel eljárási szabályzatának 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, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak (a továbbiakban: 
intézmények) kulcsfontosságú szerepük 
lesz majd a helyreállításban. Ugyanakkor 
valószínűleg hatást gyakorol rájuk a romló 
gazdasági helyzet. Az illetékes hatóságok 
ideiglenesen engedményeket állapítottak 

(2) A hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak (a továbbiakban: 
intézmények) kulcsfontosságú szerepük 
lesz majd a helyreállításban. Ugyanakkor 
valószínűleg hatást gyakorol rájuk a romló 
gazdasági helyzet. Az illetékes hatóságok 
ideiglenesen engedményeket állapítottak 
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meg az intézmények számára a 
tőketartalék, likviditás és működés 
tekintetében, hogy a megnövekedett 
kihívásokkal teli környezetben továbbra is 
be tudják tölteni a reálgazdaság 
finanszírozásában játszott szerepüket.

meg az intézmények számára a 
tőketartalék, likviditás és működés 
tekintetében, hogy a megnövekedett 
kihívásokkal teli környezetben továbbra is 
be tudják tölteni a reálgazdaság 
finanszírozásában játszott szerepüket. 
Ugyanezen célkitűzést követve az Európai 
Parlament és a Tanács a Covid19-
világjárványra adott válaszként gyorsan 
elfogadta az 575/2013/EU és az (EU) 
2019/876 rendelet bizonyos célzott 
kiigazításait.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bázel III keretrendszer 2017. 
december 7-én közzétett utolsó elemei az 
értékpapírosítási kitettségek esetében csak 
a fedezetnyújtók egy korlátozott körére 
írnak elő hitelminősítési 
minimumkövetelményt, nevezetesen olyan 
szervezetek számára, amelyek nem állami 
szervek, közszektorbeli intézmények, 
intézmények vagy más, prudenciálisan 
szabályozott pénzügyi intézmények. 
Következésképpen módosítani kell az 
575/2013/EU rendelet 249. cikkének (3) 
bekezdését a Bázel III keretrendszerrel 
való összehangolás érdekében, azon állami 
garanciarendszerek hatékonyságának 
fokozása céljából, amelyek segítséget 
nyújtanak az intézmények számára NPE 
értékpapírosítási stratégiájukhoz a 
Covid19-világjárványt követően.

(5) A Bázel III keretrendszer 2017. 
december 7-én közzétett utolsó elemei az 
értékpapírosítási kitettségek esetében csak 
a fedezetnyújtók egy korlátozott körére 
írnak elő hitelminősítési 
minimumkövetelményt, nevezetesen olyan 
szervezetek számára, amelyek nem állami 
szervek, közszektorbeli intézmények, 
intézmények vagy más, prudenciálisan 
szabályozott pénzügyi intézmények. 
Következésképpen módosítani kell az 
575/2013/EU rendelet 249. cikkének (3) 
bekezdését a Bázel III keretrendszerrel 
való összehangolás érdekében, azon állami 
garanciarendszerek hatékonyságának 
fokozása céljából, amelyek segítséget 
nyújtanak az intézmények számára NPE 
értékpapírosítási stratégiájukhoz a 
Covid19-világjárványt követően. A Bázel 
III keretrendszerrel való összhang 
érdekében az előre nem rendelkezésre 
bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtó 
nem szabályozott szolgáltatónak a 
kezdetkor 2. hitelminőségi besorolással, 
azt követően pedig 3. hitelminőségi 
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besorolással kell rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az értékpapírosításra vonatkozó 
jelenlegi uniós prudenciális keretrendszert 
a tipikus értékpapírosítási ügyletek, azaz a 
teljesítő hitelek legáltalánosabb jellemzőire 
szabták. Az NPE értékpapírosítás 
szabályozói kezeléséről szóló, 2019. 
október 23-i véleményében16 az Európai 
Bankhatóság (EBH) rámutatott arra, hogy 
az értékpapírosításra vonatkozóan az 
575/2013/EU rendeletben meghatározott 
jelenlegi prudenciális keret az NPE 
értékpapírosításra alkalmazva aránytalan 
tőkekövetelményekhez vezet, mivel az 
értékpapírosítás belső minősítésen alapuló 
módszere (SEC-IRBA), valamint az 
értékpapírosítás sztenderd módszere (SEC-
SA) nem veszi figyelembe a nemteljesítő 
kitettségek sajátos kockázati tényezőit. 
Következésképpen az NPE értékpapírosítás 
egyedi kezelésére van szükség.

(6) Az értékpapírosításra vonatkozó 
jelenlegi uniós prudenciális keretrendszert 
a tipikus értékpapírosítási ügyletek, azaz a 
teljesítő hitelek legáltalánosabb jellemzőire 
szabták. Az NPE értékpapírosítás 
szabályozói kezeléséről szóló, 2019. 
október 23-i véleményében16 az Európai 
Bankhatóság (EBH) rámutatott arra, hogy 
az értékpapírosításra vonatkozóan az 
575/2013/EU rendeletben meghatározott 
jelenlegi prudenciális keret az NPE 
értékpapírosításra alkalmazva aránytalan 
tőkekövetelményekhez vezet, mivel az 
értékpapírosítás belső minősítésen alapuló 
módszere (SEC-IRBA), valamint az 
értékpapírosítás sztenderd módszere (SEC-
SA) nem veszi figyelembe a nemteljesítő 
kitettségek sajátos kockázati tényezőit. 
Következésképpen az NPE értékpapírosítás 
olyan egyedi kezelésére van szükség, 
amely az EBH megállapításaira épül, és 
megfelelően figyelembe veszi a 
nemteljesítő kitettségek értékpapírosítási 
piacának európai sajátosságait és a 
nemteljesítő kitettségek piacát, valamint a 
nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosításával szembeni 
kitettségekre vonatkozó nemzetközi 
standardok változásait. Annak érdekében, 
hogy a vonatkozó bázeli standardot annak 
közzétételét követően megfelelően 
értékelni lehessen, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy vizsgálja felül a 
nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosításának prudenciális 
kezelését.
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__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) Mivel a nemteljesítő kitettségek 
piaca a Covid19-világjárvány 
következtében nagy valószínűséggel 
növekedni fog és jelentős mértékben 
megváltozik, helyénvalónak tűnik a 
nemteljesítő kitettségek értékpapírosítási 
piacainak szoros nyomon követése, 
valamint a keret újraértékelése a 
potenciálisan nagyobb adathalmaz 
fényében. Ezért az 519aa. cikk 
felhatalmazást ad az EBH-nak a 
nemteljesítő kitettségek értékpapírosítási 
piacának nyomon követésére, valamint 
arra, hogy nyújtson be jelentést az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak 
a nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosításának szavatolótőke-
kezelésére vonatkozó felülvizsgálat 
célszerűségéről, figyelembe véve 
különösen a nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosítási piacának helyzetét, 
valamint általában véve a nemteljesítő 
kitettségek piacát a Covid19-világjárványt 
követően.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EBH a szintetikus 
értékpapírosítás STS keretrendszeréről 
szóló, 2020. május 6-i jelentésében 
megállapította, hogy egyedi keretrendszert 
kell létrehozni az eszközök mérlegen 
tartásával járó, egyszerű, átlátható és 
egységesített (STS) értékpapírosítás 
kezeléséhez. Tekintettel arra, hogy az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás ügynöki és 
modellkockázata alacsonyabb az eszközök 
mérlegen tartásával járó nem-STS 
értékpapírosításhoz képest, indokolt az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosításra vonatkozóan az EBH 
jelentésében javasolt, megfelelően 
kockázatérzékeny kalibrálás bevezetése. 
Az eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás nagyobb mértékű, az ilyen 
értékpapírosítások előresorolt 
ügyletrészsorozatának 
kockázatérzékenyebb kezelése révén 
előmozdított alkalmazása szabályozói tőkét 
szabadítana fel, és végső soron 
prudenciális szempontból megbízható 
módon tovább bővítené az intézmények 
hitelnyújtási kapacitását.

(7) Az EBH a szintetikus 
értékpapírosítás STS keretrendszeréről 
szóló, 2020. május 6-i jelentésében 
megállapította, hogy egyedi keretrendszert 
kell létrehozni az eszközök mérlegen 
tartásával járó, egyszerű, átlátható és 
egységesített (STS) értékpapírosítás 
kezeléséhez. Tekintettel arra, hogy az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás ügynöki és 
modellkockázata alacsonyabb az eszközök 
mérlegen tartásával járó nem-STS 
értékpapírosításhoz képest, indokolt az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosításra vonatkozóan az EBH 
jelentésében javasolt, megfelelően 
kockázatérzékeny kalibrálás bevezetése. 
Az eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás nagyobb mértékű, az ilyen 
értékpapírosítások előresorolt 
ügyletrészsorozatának 
kockázatérzékenyebb kezelése révén 
előmozdított alkalmazása szabályozói tőkét 
szabadítana fel, és végső soron 
prudenciális szempontból megbízható 
módon tovább bővítené az intézmények 
hitelnyújtási kapacitását. A szerzett jogokra 
vonatkozó szabályt is be kell vezetni azon 
szintetikus mérlegen belüli 
értékpapírosítások fennálló előbbre sorolt 
pozícióira vonatkozóan, amelyekre az 
értékpapírosítást kezdeményező 
intézmények az e rendelet hatálybalépése 
előtt a jelenlegi 270. cikket alkalmazták.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EBH a szintetikus (7) Az EBH a szintetikus 
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értékpapírosítás STS keretrendszeréről 
szóló, 2020. május 6-i jelentésében 
megállapította, hogy egyedi keretrendszert 
kell létrehozni az eszközök mérlegen 
tartásával járó, egyszerű, átlátható és 
egységesített (STS) értékpapírosítás 
kezeléséhez. Tekintettel arra, hogy az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás ügynöki és 
modellkockázata alacsonyabb az eszközök 
mérlegen tartásával járó nem-STS 
értékpapírosításhoz képest, indokolt az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosításra vonatkozóan az EBH 
jelentésében javasolt, megfelelően 
kockázatérzékeny kalibrálás bevezetése. 
Az eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás nagyobb mértékű, az ilyen 
értékpapírosítások előresorolt 
ügyletrészsorozatának 
kockázatérzékenyebb kezelése révén 
előmozdított alkalmazása szabályozói tőkét 
szabadítana fel, és végső soron 
prudenciális szempontból megbízható 
módon tovább bővítené az intézmények 
hitelnyújtási kapacitását.

értékpapírosítás STS keretrendszeréről 
szóló, 2020. május 6-i jelentésében 
megállapította, hogy egyedi keretrendszert 
kell létrehozni az eszközök mérlegen 
tartásával járó, egyszerű, átlátható és 
egységesített (STS) értékpapírosítás 
kezeléséhez. Tekintettel arra, hogy az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítás ügynöki és 
modellkockázata alacsonyabb az eszközök 
mérlegen tartásával járó nem-STS 
értékpapírosításhoz képest, indokolt az 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosításra vonatkozóan az EBH 
jelentésében javasolt, megfelelően 
kockázatérzékeny kalibrálás bevezetése a 
kkv-portfóliók előbbre sorolt 
ügyletrészsorozatainak jelenlegi 
kedvezményes szabályozási kezelésére 
építve. Az eszközök mérlegen tartásával 
járó STS értékpapírosítás nagyobb 
mértékű, az ilyen értékpapírosítások 
előresorolt ügyletrészsorozatának 
kockázatérzékenyebb kezelése révén 
előmozdított alkalmazása szabályozói tőkét 
szabadítana fel, és végső soron 
prudenciális szempontból megbízható 
módon tovább bővítené az intézmények 
hitelnyújtási kapacitását.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az NPE értékpapírosítással 
szembeni kitettségekre vonatkozó 
nemzetközi standardok változásainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve
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Or. en

Indokolás

A megfelelő elszámoltathatóság és az Európai Parlament 1. szinten keresztüli bevonásának 
biztosítása érdekében a Bizottság javaslatában a CRR 456. cikkének (1) bekezdése révén 
bevezetett, az NPE értékpapírosítás kezelésére vonatkozó végleges bázeli standard 
végrehajtásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus helyébe a Bizottság arra való 
felhatalmazása lép, hogy vizsgálja felül ezt a rendelkezést, és adott esetben 2020. december 
31-ig terjesszen elő jogalkotási javaslatot (lásd a CRR 519. cikkének aa) pontjára vonatkozó 
módosítást).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 575/2013 rendelet
249 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdéstől eltérve, a 201. cikk (1) 
bekezdésének g) pontjában felsorolt 
elismert, előre nem rendelkezésre bocsátott 
hitelkockázati fedezetet nyújtóknak 
elismert külső hitelminősítő intézet olyan 
hitelminősítésével kell rendelkezniük, 
amely 3-as vagy annál jobb hitelminőségi 
besorolásnak felel meg.;

A (2) bekezdéstől eltérve, a 201. cikk (1) 
bekezdésének g) pontjában felsorolt 
elismert, előre nem rendelkezésre bocsátott 
hitelkockázati fedezetet nyújtóknak 
elismert külső hitelminősítő intézet olyan 
hitelminősítésével kell rendelkezniük, 
amely a hitelkockázati fedezet első 
elismerésének időpontjában 2-es vagy 
jobb, majd a későbbiekben 3-as vagy annál 
jobb hitelminőségi besorolásnak felel meg.;

Or. en

Indokolás

Az EKB 2020/22. sz. véleménye megállapítja, hogy a CRR 249. cikke (3) bekezdésének 
jelenlegi megfogalmazása nem egyeztethető össze a Bázel III keretrendszerrel, mivel az előre 
nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtók számára minimális minősítési 
követelményt ír elő. A bázeli szabályozással való összhang érdekében a CRR 249. cikkének 
(3) bekezdését ezért módosítják annak előírása érdekében, hogy az előre nem rendelkezésre 
bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtó nem szabályozott szolgáltatónak a kezdetkor 2. 
hitelminőségi besorolással, azt követően pedig 3. hitelminőségi besorolással kell 
rendelkeznie.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 575/2013 rendelet
269a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az 
intézményeknek 100 %-os kockázati súlyt 
kell rendelniük a hagyományos NPE 
értékpapírosításban levő előresorolt 
pozícióhoz, feltéve, hogy az 
értékpapírosítás fedezetéül szolgáló 
halmazban lévő kitettségeket a kitettségek 
névértékének legalább 50 %-át kitevő 
vissza nem fizetendő árengedmény mellett 
átruházták az értékpapírosítási különleges 
célú gazdasági egységre.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az 
intézményeknek a következő kockázati 
súlyokat kell rendelniük a hagyományos 
NPE értékpapírosításban előbbre sorolt, 
megkülönböztetett elbánásban 
részesítendő ügyletrészsorozatához:

a) amennyiben a 254. cikknek 
megfelelően a SEC-IRBA-t vagy a SEC-
SA-t kell használni, a 259., illetve a 261. 
cikkből eredő kockázati súlyt kell 
hozzárendelniük;
b) amennyiben a 254. cikknek 
megfelelően a SEC-ERBA-t kell 
használni, a 263. cikkből eredő kockázati 
súlyt kell hozzárendelniük.

Or. en

Indokolás

Az EBH 2019/13. sz. véleményének megállapításai alapján a nemteljesítő kitettségekhez 
kapcsolódó hagyományos NPE értékpapírosítások előbbre sorolt ügyletrészsorozatára 
alkalmazandó 100%-os kockázati súlyt kell felső határként meghatározni annak érdekében, 
hogy adott esetben a SEC-ERBA, SEC-IRBA vagy SEC-SA szerint kockázatérzékenyebb 
kockázati súlyokat lehessen alkalmazni, feltéve, hogy a BCBS előkonzultációs módszerével 
összhangban az így kapott vissza nem fizetendő árengedmény (NRPPD) legalább 50%. Az 
NRPPD-t annak a kitettségnek a kiszámítása során is bevezetik, amelyre az alkalmazandó 
kockázati súlyt alkalmazzák.



PR\1214993HU.docx 13/22 PE658.799v01-00

HU

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 575/2013 rendelet
269a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 268. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában az NPE 
értékpapírosításban levő pozíció várható 
veszteségeit az e cikk (2) bekezdésében 
említett vissza nem fizetendő árengedmény 
és adott esetben az esetleges további 
egyedi hitelkockázati kiigazítások levonása 
után kell figyelembe venni.

(4) A 268. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában a megkülönböztetett 
elbánásban részesítendő NPE 
értékpapírosításban levő pozíció várható 
veszteségeit a vissza nem fizetendő 
árengedmény és adott esetben az esetleges 
további egyedi hitelkockázati kiigazítások 
levonása után kell figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

Az EBH 2019/13. sz. véleményének megállapításai alapján a nemteljesítő kitettségekhez 
kapcsolódó hagyományos NPE értékpapírosítások előbbre sorolt ügyletrészsorozatára 
alkalmazandó 100%-os kockázati súlyt kell felső határként meghatározni annak érdekében, 
hogy adott esetben a SEC-ERBA, SEC-IRBA vagy SEC-SA szerint kockázatérzékenyebb 
kockázati súlyokat lehessen alkalmazni, feltéve, hogy a BCBS előkonzultációs módszerével 
összhangban az így kapott vissza nem fizetendő árengedmény (NRPPD) legalább 50%. Az 
NRPPD-t annak a kitettségnek a kiszámítása során is bevezetik, amelyre az alkalmazandó 
kockázati súlyt alkalmazzák.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 575/2013 rendelet
269a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 267. cikk alkalmazásában a 
következő rendelkezéseket kell 
alkalmazni:
a) az alapul szolgáló kitettségekhez 
kapcsolódó várható veszteségeket a 
kitettségek vissza nem fizetendő 
árengedménye nélkül kell figyelembe 
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venni a hagyományos NPE 
értékpapírosítás előbbre sorolt, 
megkülönböztetett elbánásban 
részesítendő ügyletrészsorozata maximális 
kockázati súlyának kiszámításához, 50%-
os alsó korlát mellett;
b) egy hagyományos NPE értékpapírosítás 
előbbre sorolt, megkülönböztetett 
elbánásban részesítendő 
ügyletrészsorozatának maximális 
kockázati súlyára 100%-os kockázatisúly-
plafon vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Az EBH 2019/13. sz. véleményének megállapításai alapján a nemteljesítő kitettségekhez 
kapcsolódó hagyományos NPE értékpapírosítások előbbre sorolt ügyletrészsorozatára 
alkalmazandó 100%-os kockázati súlyt kell felső határként meghatározni annak érdekében, 
hogy adott esetben a SEC-ERBA, SEC-IRBA vagy SEC-SA szerint kockázatérzékenyebb 
kockázati súlyokat lehessen alkalmazni, feltéve, hogy a BCBS előkonzultációs módszerével 
összhangban az így kapott vissza nem fizetendő árengedmény (NRPPD) legalább 50%. Az 
NRPPD-t annak a kitettségnek a kiszámítása során is bevezetik, amelyre az alkalmazandó 
kockázati súlyt alkalmazzák.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 575/2013 rendelet
269a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk alkalmazásában „NPE 
értékpapírosítás” az (EU) 2017/2402 
rendelet 2. cikkének 24. pontjában 
meghatározott NPE értékpapírosítás.”

(5) E cikk alkalmazásában a vissza 
nem fizetendő árengedményt az a) 
pontban szereplő összeg és a b) pontban 
szereplő összeg különbözeteként kell 
kiszámítani:
a) az NPE értékpapírosítás alapul szolgáló 
kitettségeinek fennálló összege;
b) a harmadik fél befektetőknek eladott 
NPE értékpapírosítás ügyletrészsorozatai 
vagy – adott esetben – ügyletrészsorozat-
részei árának és az értékpapírosítást 
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kezdeményező által megtartott 
ügyletrészsorozatok vagy – adott esetben – 
ügyletrészsorozat- részek fennálló 
értékének összege.
Amennyiben az árengedményt úgy 
alakítják ki, hogy az teljes egészében vagy 
részben vissza lehessen fizetni az 
értékpapírosítást kezdeményezőnek, az 
ilyen árengedményt visszafizetendőnek 
kell tekinteni, és e cikk alkalmazásában 
nem számít vissza nem fizetendő 
árengedménynek.

Or. en

Indokolás

Az EKB 2020/22. sz. véleménye alapján módosul a vissza nem fizetendő árengedmény 
(NRPPD) javasolt meghatározása. Az NPE értékpapírosítás gazdasági tartalmának 
figyelembevétele érdekében azt ki kell terjeszteni azokra az árengedményekre is, amelyek 
akkor realizálódnak, amikor a kötvényeket a kezdeményezéskor értékesítik a befektetőknek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 575/2013 rendelet
269a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk alkalmazásában:
a) „NPE értékpapírosítás”: az (EU) 
2017/2402 rendelet 2. cikkének 24. 
pontjában meghatározott NPE 
értékpapírosítás;
b) „megkülönböztetett elbánásban 
részesítendő hagyományos NPE 
értékpapírosítás”: olyan hagyományos 
NPE értékpapírosítás, amelynek esetében 
az alapul szolgáló kitettségeket a 
különleges célú gazdasági egységre 
ruházták át, a szóban forgó kitettségek 
fennálló egyenlege után legalább 50%-os 
vissza nem fizetendő árengedmény 
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mellett.”;

Or. en

Indokolás

Az EBH 2019/13. sz. véleményének megállapításai alapján a nemteljesítő kitettségekhez 
kapcsolódó hagyományos NPE értékpapírosítások előbbre sorolt ügyletrészsorozatára 
alkalmazandó 100%-os kockázati súlyt kell felső határként meghatározni annak érdekében, 
hogy adott esetben a SEC-ERBA, SEC-IRBA vagy SEC-SA szerint kockázatérzékenyebb 
kockázati súlyokat lehessen alkalmazni, feltéve, hogy a BCBS előkonzultációs módszerével 
összhangban az így kapott vissza nem fizetendő árengedmény (NRPPD) legalább 50%. Az 
NRPPD-t annak a kitettségnek a kiszámítása során is bevezetik, amelyre az alkalmazandó 
kockázati súlyt alkalmazzák.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 575/2013 rendelet
270 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapírosítást kezdeményező 
intézmény az (EU) 2017/2402 rendelet 
26a. cikkének (1) bekezdésében említett, 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítással összefüggésben a 
kockázattal súlyozott kitettségértéket 
értelemszerűen e rendelet 260., 262. vagy a 
264. cikkének megfelelően számíthatja ki, 
amennyiben mindkét következő feltétel 
teljesül:

Az értékpapírosítást kezdeményező 
intézmény az (EU) 2017/2402 rendelet 
26a. cikkének (1) bekezdésében említett, 
eszközök mérlegen tartásával járó STS 
értékpapírosítással összefüggésben egy 
értékpapírosítási pozíciót illetően a 
kockázattal súlyozott kitettségértéket 
értelemszerűen e rendelet 260., 262. vagy a 
264. cikkének megfelelően számíthatja ki, 
amennyiben e pozíció esetében mindkét 
következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 575/2013 rendelet
456 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 456. cikk (1) bekezdése a 
következő l) ponttal egészül ki:

törölve

„l) e rendelet 269a. cikkének 
módosításai az NPE értékpapírosításra 
vonatkozó nemzetközi standardok 
változásainak figyelembevétele céljából.”

Or. en

Indokolás

A megfelelő elszámoltathatóság és az Európai Parlament 1. szinten keresztüli bevonásának 
biztosítása érdekében a Bizottság javaslatában a CRR 456. cikkének (1) bekezdése révén 
bevezetett, az NPE értékpapírosítás kezelésére vonatkozó végleges bázeli standard 
végrehajtásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus helyébe a Bizottság arra való 
felhatalmazása lép, hogy vizsgálja felül ezt a rendelkezést, és adott esetben 2020. december 
31-ig terjesszen elő jogalkotási javaslatot (lásd a CRR 519. cikkének aa) pontjára vonatkozó 
módosítást).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
(EU) 575/2013 rendelet
494b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„494ba. cikk
Szerzett jogok biztosítása az 
értékpapírosítási pozíciókhoz
A 270. cikktől eltérve az értékpapírosítást 
kezdeményező intézmény egy 
értékpapírosítással összefüggésben a 
kockázattal súlyozott kitettségértéket 
értelemszerűen a 260., 262. vagy a 264. 
cikknek megfelelően számíthatja ki, 
amennyiben a következő két feltétel 
teljesül:
a) az értékpapírosítást [e szöveg 
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hatálybalépésének időpontja] előtt 
bocsátották ki;
b) az értékpapírosítás [e szöveg 
hatálybalépését megelőző nap]-án/-én 
megfelelt a 270. cikkben meghatározott, 
az említett időpontban alkalmazandó 
feltételeknek.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szerzett jogokra vonatkozó szabályt vezet be azon szintetikus mérlegen belüli 
értékpapírosítások fennálló előbbre sorolt pozícióira vonatkozóan, amelyekre az 
értékpapírosítást kezdeményező intézmények az új rendelet hatálybalépése előtt a CRR 
jelenlegi 270. cikkét alkalmazták.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
(EU) 575/2013 rendelet
519a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A szöveg a következő 519aa. cikkel 
egészül ki:
„519aa. cikk
NPE értékpapírosítás
(1) A Bizottság [2020. december 31-ig] 
felülvizsgálja az NPE értékpapírosítás 
269a. cikk szerinti prudenciális kezelését 
az NPE értékpapírosítással szembeni 
kitettségekre vonatkozó nemzetközi 
standardok változásainak 
figyelembevétele érdekében, és – adott 
esetben – jogalkotási javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2) Az EBH nyomon követi a 269a. 
cikk alkalmazását, értékeli az NPE 
értékpapírosítás szavatolótőke-
követelményét, különös tekintettel az NPE 
értékpapírosítás piacának helyzetére, és 
általában véve a nemteljesítő kitettségek 
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piacára, és megállapításairól legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépésétől számított 12 
hónap]-ig jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.
A Bizottság az EBH jelentése alapján 
legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónap]-ig jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a 269a. cikk alkalmazásáról, adott esetben 
jogalkotási javaslattal együtt.”

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban üdvözli az értékpapírosítási keret célzott kiigazítására irányuló bizottsági 
javaslatot. A javaslat célja, vagyis a Covid19-válságra adott válaszként a gazdasági fellendülés 
támogatása, valamint az értékpapírosítási eszköz igénybevételét gazdaságilag életképesebbé tevő keret 
általános kockázatérzékenységének növelése, ugyanakkor a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében 
megfelelő prudenciális biztosítékok biztosítása teljes mértékben támogatott. Az előadó ugyanakkor úgy 
véli, hogy a javasolt változtatások tovább javíthatók. Az 575/2013/EU rendelet kiigazításai tekintetében 
az előadó a következő módosításokat javasolja.

1. Nemteljesítő kitettségek értékpapírosítása kezelésének finomhangolása
Az előadó úgy véli, hogy a nemteljesítő kitettségek értékpapírosításának szabályozói kezelése során 
megfelelően figyelembe kell venni a nemteljesítő kitettségek értékpapírosításának szabályozói 
kezeléséről szóló, 2019/13. sz. EBH-vélemény1 megállapításait, hogy kellően figyelembe lehessen 
venni az európai sajátosságokat. Ezért a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság előzetes konzultációs 
megközelítését követő, a tőkekövetelményekről szóló rendelet 269a. cikkére vonatkozó bizottsági 
javaslatot a következő módokon kell megerősíteni: 

Először is, a nemteljesítő kitettségek értékpapírosításának kockázatérzékenyebb szabályozási kezelése 
érdekében a nemteljesítő kitettségekhez kapcsolódó hagyományos értékpapírosítások előbbre sorolt 
ügyletrészsorozatára alkalmazandó 100%-os kockázati súlyt olyan felső határértékként kell 
meghatározni, amely adott esetben lehetővé teszi az alacsonyabb kockázati súlyok alkalmazását a SEC-
ERBA, SEC-IRBA vagy SEC-SA szerint, feltéve, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság előzetes 
konzultáción alapuló megközelítésével összhangban az ebből eredő vissza nem térítendő árengedmény 
(NRPPD) legalább 50%. Az NRPPD-t annak a kitettségnek a kiszámítása során is bevezetik, amelyre 
az alkalmazandó kockázati súlyt alkalmazzák. 

Másodszor, az EKB 2020/22. sz. véleménye2 alapján az előadó úgy véli, hogy célszerű módosítani a 
vissza nem térítendő árengedmény (NRPPD) javasolt meghatározását. A Bizottság javaslata az NRPPD-
t olyan árengedményként határozza meg, amely akkor merül fel, amikor a nemteljesítő kitettségeket a 
névérték alatti értékpapírosítási kötvényekért cserébe különleges célú gazdasági egységre ruházzák át. 
Ez a meghatározás azonban nem terjed ki arra a további árengedményre, amely akkor keletkezik, amikor 
az értékpapírosítást kezdeményező ezeket a bankjegyeket a névértékük alatti befektetőknek értékesíti. 
Az NPE értékpapírosítás gazdasági tartalmának figyelembevétele érdekében a fogalommeghatározást 
ezért ki kell terjeszteni azokra az árengedményekre is, amelyek akkor realizálódnak, amikor a 
kötvényeket a kezdeményezéskor értékesítik a befektetőknek. 

Harmadszor, az előadó elismeri, hogy a nemteljesítő kitettségek piaca a Covid19-válság következtében 
nagy valószínűséggel növekedni fog, és az elkövetkező hónapokban jelentős mértékben megváltozik. 
Helyénvalónak tűnik, hogy a közeljövőben továbbra is szorosan nyomon kövessék a nemteljesítő 
kitettségek értékpapírosítási piacait, és egy potenciálisan nagyobb adathalmaz fényében újraértékeljék 

1 EBA/OP/2019/13, 2019. október 23.
2 ECB/OP/2020/22, 2020. szeptember 23.



PR\1214993HU.docx 21/22 PE658.799v01-00

HU

a keretet. Ezért a CRR 269a. cikkének felhatalmazást kell adnia az EBH-nak a nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosítási piacának nyomon követésére, valamint arra, hogy legkésőbb 2021. december 31-ig 
nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak a nemteljesítő kitettségek 
értékpapírosításának szavatolótőke-kezelésére vonatkozó felülvizsgálat célszerűségéről, figyelembe 
véve különösen a nemteljesítő kitettségek értékpapírosítási piacának helyzetét, valamint általában véve 
a nemteljesítő kitettségek piacát a Covid19-világjárványt követően.

2. Annak biztosítása, hogy az Európai Parlament beleszólhasson az NPE értékpapírosítás prudenciális 
kezelésébe
Az előadó úgy véli, hogy nem helyénvaló felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában módosítani az 
NPE értékpapírosítás prudenciális kezelését, így a CRR 269a. cikkét sem. A megfelelő 
elszámoltathatóság és az Európai Parlament 1. szinten keresztüli bevonásának biztosítása érdekében a 
Bizottság javaslatában a CRR 456. cikkének (1) bekezdése révén bevezetett, az NPE értékpapírosítás 
kezelésére vonatkozó végleges bázeli standard végrehajtásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
helyébe a Bizottság arra való felhatalmazását kell léptetni, hogy vizsgálja felül ezt a rendelkezést, és 
adott esetben 2020. december 31-ig terjesszen elő jogalkotási javaslatot. Észszerűen várható, hogy a 
vonatkozó végleges bázeli standardot 2020. november végén közzéteszik, ami az értékpapírosítási keret 
célzott kiigazításaira vonatkozó, folyamatban lévő jogalkotási eljárás során lehetővé teszi annak 
értékelését és végrehajtását.

3. Az STS mérlegen belüli értékpapírosítások hatékony kezelésének biztosítása
Az előadó üdvözli a mérlegen belüli STS értékpapírosítások kockázatérzékenyebb prudenciális 
kezelését, amely a kkv-portfóliók előbbre sorolt ügyletrészsorozatainak jelenlegi 
kedvezményes szabályozási kezelésére épül. Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság CRR 
270. cikkére vonatkozó, a 2020/07. sz. EBH-jelentésen3 alapuló javaslatát, amely jelentés átfogóan 
elemezte a szintetikus értékpapírosítási piac mérlegen belüli alakulását és tendenciáit az EU-ban, 
beleértve a szintetikus tranzakciók múltbeli nemteljesítési és veszteségi teljesítményére vonatkozó 
adatokat is. 

4. Szerzett jogok biztosítása a vonatkozó értékpapírosítási pozíciókhoz
Az előadó indokoltnak tartja egy, a szerzett jogokra vonatkozó szabály bevezetését azon szintetikus 
mérlegen belüli értékpapírosítások fennálló előbbre sorolt pozícióira vonatkozóan, amelyekre az 
értékpapírosítást kezdeményező intézmények az új rendelet hatálybalépése előtt a CRR jelenlegi 270. 
cikkét alkalmazták. Ezt a rendelkezést az új CRR 494c. cikkén keresztül kell végrehajtani. 

5. Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet elismerhetőségével kapcsolatos 
következetlenség kezelése
Az EKB 2020/22. sz. véleménye megállapítja, hogy a CRR 249. cikke (3) bekezdésének jelenlegi 
megfogalmazása nem egyeztethető össze a Bázel III keretrendszerrel, mivel az előre nem rendelkezésre 
bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtók számára minimális minősítési követelményt ír elő. A 
hitelkockázatra vonatkozó tőkekövetelmények kiszámítását leíró bázeli standard előírja, hogy a 
prudenciálisan nem szabályozott magánszervezetek által nyújtott, előre nem rendelkezésre bocsátott 
hitelkockázati fedezetnek a kezdetkor legalább A, a fedezet teljes ideje alatt pedig legalább BBB külső 
minősítéssel kell rendelkeznie. Az EKB véleményében kifejtettek szerint és a bázeli szabályozással való 

3 EBA/OP/2020/07, 2020. május 6.
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összhang érdekében a CRR 249. cikkének (3) bekezdését ezért módosítani kell annak előírása 
érdekében, hogy az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtó nem szabályozott 
szolgáltatónak a kezdetkor 2. hitelminőségi besorolással, azt követően pedig 3. hitelminőségi 
besorolással kell rendelkeznie.


