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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

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

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

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

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

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

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

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav vedrørende kreditrisiko, 
kreditværdijusteringsrisiko, operationel risiko, markedsrisiko og den nedre grænse for 
output
(COM(2021)0664 – C9-0397/2021 – 2021/0342(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0664),

– 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 (C9-0397/2021),

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

– der henviser til udtalelse af 24. marts 2022 fra Den Europæiske Centralbank,1

– der henviser til udtalelse af 23. marts 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,2

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det fleste virksomheder i EU søger (11) Det fleste virksomheder i EU søger 

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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dog ikke at opnå eksterne 
kreditvurderinger, navnlig af 
omkostningsmæssige hensyn. For at undgå 
forstyrrende virkninger for bankernes 
udlån til ikkekreditvurderede virksomheder 
og for at give tilstrækkelig tid til at etablere 
offentlige eller private initiativer, som skal 
udvide eksterne kreditvurderingers 
dækning, er det nødvendigt at fastsætte en 
overgangsperiode for en sådan udvidelse af 
dækningen. I nævnte overgangsperiode bør 
institutter, som anvender IRB-metoder, 
have mulighed for at anvende en gunstig 
behandling, når de beregner deres 
outputgulv for investment grade-
eksponeringer mod ikkekreditvurderede 
virksomheder, samtidig med at der bør 
etableres initiativer, som skal fremme en 
udbredt anvendelse af kreditvurderinger. 
Denne overgangsordning bør kobles 
sammen med en rapport, som udarbejdes 
af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA). Efter 
overgangsperioden bør institutter have 
mulighed for at henvise til 
kreditvurderinger, som er foretaget af 
ECAI'er, med henblik på at beregne 
kapitalkravene for de fleste af deres 
erhvervseksponeringer. For at præge 
eventuelle fremtidige initiativer 
vedrørende oprettelse af offentlige eller 
private kreditvurderingsordninger bør de 
europæiske tilsynsmyndigheder 
(ESA'erne) anmodes om at udarbejde en 
rapport om hindringer for adgangen til 
eksterne kreditvurderinger foretaget af 
ECAI'er, navnlig for virksomheder, og om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe 
disse hindringer. I mellemtiden er 
Europa-Kommissionen rede til at yde 
teknisk bistand til medlemsstaterne 
gennem dens instrument for teknisk støtte 
på dette område, f.eks. for at udforme 
strategier vedrørende deres 
ikkebørsnoterede virksomheders 
indtrængningsevne baseret på 
kreditvurdering eller for at udforske 
bedste praksis for oprettelse af enheder, 
som kan levere kreditvurderinger eller 

dog ikke at opnå eksterne 
kreditvurderinger, navnlig af 
omkostningsmæssige hensyn. For at undgå 
forstyrrende virkninger for bankernes 
udlån til ikkekreditvurderede virksomheder 
og for at give tilstrækkelig tid til at etablere 
offentlige eller private initiativer, som skal 
udvide eksterne kreditvurderingers 
dækning, er det nødvendigt at fastsætte en 
overgangsperiode for en sådan udvidelse af 
dækningen. I nævnte overgangsperiode bør 
institutter, som anvender IRB-metoder, 
have mulighed for at anvende en gunstig 
behandling, når de beregner deres 
outputgulv for investment grade-
eksponeringer mod ikkekreditvurderede 
virksomheder, samtidig med at der bør 
etableres initiativer, som skal fremme en 
udbredt anvendelse af kreditvurderinger. 
Efter overgangsperioden bør institutter 
have mulighed for at henvise til 
kreditvurderinger, som er foretaget af 
ECAI'er, med henblik på at beregne 
kapitalkravene for de fleste af deres 
erhvervseksponeringer.
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rådgive virksomheder i forbindelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Overgangsordningen bør ikke 
gælde for store selskaber. Store selskaber 
er godt rustet til at få en privat 
kreditvurdering, eller de kan vælge at 
forblive ikkekreditvurderede, hvis en 
kreditvurdering ikke ville føre til en lavere 
risikovægt, i hvilket tilfælde instituttet bør 
have mere kapital til lånet i 
overensstemmelse med dets risikoprofil.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at virkningerne af 
outputgulvet ved ydelse af realkreditlån 
med lav risiko fra institutter, som anvender 
IRB-metoder, spredes over en 
tilstrækkeligt lang periode, og at det 
dermed forhindres er der opstår 
forstyrrelser i denne type långivning, som 
kan skyldes pludselige stigninger i 
kapitalgrundlagskrav, er det nødvendigt at 
fastsætte en specifik overgangsordning. Så 
længe denne overgangsperiode varer, bør 
IRB-institutter, når de beregner 
outputgulvet, have mulighed for at anvende 
en lavere risikovægt på den del af deres 

(15) For at sikre, at virkningerne af 
outputgulvet ved ydelse af realkreditlån 
med lav risiko fra institutter, som anvender 
IRB-metoder, spredes over en 
tilstrækkeligt lang periode, og at det 
dermed forhindres er der opstår 
forstyrrelser i denne type långivning, som 
kan skyldes pludselige stigninger i 
kapitalgrundlagskrav, er det nødvendigt at 
fastsætte en specifik overgangsordning. Så 
længe denne overgangsperiode varer, bør 
IRB-institutter, når de beregner 
outputgulvet, have mulighed for at anvende 
en lavere risikovægt på den del af deres 
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eksponeringer over for realkreditlån, der 
betragtes som sikret ved 
beboelsesejendomme efter den reviderede 
SA-CR. For at sikre, at 
overgangsordningen kun er tilgængelig for 
eksponeringer over for realkreditlån med 
lav risiko, bør der fastsættes 
anerkendelseskriterier baseret på fastlagte 
begreber, som anvendes efter SA-CR. 
Overensstemmelsen med nævnte kriterier 
bør kontrolleres af kompetente 
myndigheder. Fordi markederne for 
beboelsesejendomme kan være forskellige 
fra én medlemsstat til en anden, bør det 
være op til de enkelte medlemsstater at 
afgøre, om overgangsordningen skal 
aktiveres. Anvendelsen af 
overgangsordningen bør overvåges af 
EBA.

eksponeringer over for realkreditlån, der 
betragtes som sikret ved 
beboelsesejendomme efter den reviderede 
SA-CR. For at sikre, at 
overgangsordningen kun er tilgængelig for 
eksponeringer over for realkreditlån med 
lav risiko, bør der fastsættes 
anerkendelseskriterier baseret på fastlagte 
begreber, som anvendes efter SA-CR. 
Overensstemmelsen med nævnte kriterier 
bør kontrolleres af kompetente 
myndigheder. Anvendelsen af 
overgangsordningen bør overvåges af 
EBA.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Det alvorlige dobbelte økonomiske 
chok forårsaget af covid-19-pandemien og 
krigen mellem Rusland og Ukraine kan få 
vidtrækkende konsekvenser for den 
europæiske økonomi og forstyrre 
forretningerne. Institutionerne vil spille 
en central rolle med at bidrage til 
genopretningen ved at forlænge 
indrømmelserne for værdige debitorer, 
der har eller snart får vanskeligheder med 
at opfylde deres finansielle forpligtelser. I 
den forbindelse bør institutterne, hvor det 
er relevant, tilskyndes til at forlænge 
indrømmelserne til låntagere uden 
nødvendigvis at tage i betragtning, at der 
er sket misligholdelse. I den henseende 
bør EBA vedtage retningslinjer for at 
præcisere, hvad der udgør en væsentlig 
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formindsket finansiel forpligtelse i 
tilfælde af krisebetinget omlægning, og 
give institutterne tilstrækkelig fleksibilitet. 
Der bør navnlig tages behørigt hensyn til 
den type indrømmelse, der gives, 
restløbetiden på eksponeringen og 
udsættelsens længde.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Recital 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre konvergens i hele 
Unionen og en fælles forståelse af de 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer og risici bør der fastsættes 
generelle definitioner. Eksponeringen for 
ESG-risici står ikke nødvendigvist i 
rimeligt forhold til et instituts størrelse og 
kompleksitet. Eksponeringsniveauet er 
også ret forskelligt i hele Unionen, idet 
der i nogle lande konstateres potentielle 
lette virkninger af omstillingen og i andre 
konstateres potentielle tungtvejende 
virkninger af omstillingen for 
eksponeringer, som er tilknyttet 
aktiviteter, der har en væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet. De 
gennemsigtighedskrav, som institutter er 
underlagt, og de krav til 
bæredygtighedsrapportering, der er 
fastsat i andre gældende EU-retsakter, vil 
om få år sikre data med en højere 
detaljeringsgrad. For at sikre en korrekt 
vurdering af de ESG-risici, som institutter 
kan stå over for, er det imidlertid strengt 
nødvendigt at indhente passende data fra 
alle de enheder, der eksponeres for disse 
risici, uafhængigt af deres størrelse. For 
at sikre, at kompetente myndigheder råder 
over data med en høj detaljeringsgrad, 
som er fyldestgørende og kan 

(40) For at sikre konvergens i hele 
Unionen og en fælles forståelse af de 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer og risici bør der fastsættes 
generelle definitioner. Eksponeringen for 
ESG-risici står ikke nødvendigvist i 
rimeligt forhold til et instituts størrelse og 
kompleksitet. ESG-faktorer er 
miljømæssige, sociale eller 
ledelsesmæssige faktorer, der kan have en 
positiv eller negativ indvirkning på en 
enheds, stats eller persons økonomiske 
performance eller solvens. Almindelige 
eksempler på ESG-faktorer er 
miljømæssige faktorer såsom 
drivhusgasemissioner, biodiversitet og 
vandforbrug, sociale faktorer såsom 
menneskerettigheder og hensyn til 
arbejdstagere og arbejdsstyrken og 
ledelsesmæssige faktorer såsom ledende 
medarbejderes rettigheder og ansvar og 
aflønning.
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sammenlignes med henblik på et effektivt 
tilsyn, bør oplysninger om ESG-risici 
indgå i institutters indberetning med 
henblik på tilsyn. Disse oplysningers 
omfang og detaljeringsgrad bør stemme 
overens med proportionalitetsprincippet, 
idet der tages hensyn til institutternes 
størrelse og kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Eksponeringsniveauet er også ret 
forskelligt i hele Unionen, idet der i nogle 
lande konstateres potentielle lette 
virkninger af omstillingen og i andre 
konstateres potentielle tungtvejende 
virkninger af omstillingen for 
eksponeringer, som er tilknyttet 
aktiviteter, der har en væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet. De 
gennemsigtighedskrav, som institutter er 
underlagt, og de krav til 
bæredygtighedsrapportering, der er 
fastsat i andre EU-retsakter, vil om få år 
sikre data med en højere detaljeringsgrad. 
For at sikre en korrekt vurdering af de 
ESG-risici, som institutter kan stå over 
for, er det imidlertid meget vigtigt at 
indhente passende data fra alle de 
enheder, der eksponeres for disse risici, 
uanset deres størrelse. For at sikre, at 
kompetente myndigheder råder over data 
med en høj detaljeringsgrad, som er 
fyldestgørende og kan sammenlignes med 
henblik på et effektivt tilsyn, bør 
oplysninger om ESG-risici indgå i 
institutters indberetning med henblik på 
tilsyn. Disse oplysningers omfang og 
detaljeringsgrad bør stemme overens med 
proportionalitetsprincippet og bør tage 
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hensyn til institutternes størrelse og 
kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Der har været en hurtig vækst i 
kryptoaktiver i de seneste år, og 
bankernes stigende eksponering for 
kryptoaktiveksponeringer kan føre til 
risici for den finansielle stabilitet, navnlig 
fordi visse typer kryptoaktiver udviser en 
høj grad af volatilitet. De eksisterende 
tilsynsregler er ikke udformet således, at 
de i tilstrækkelig grad tager højde for de 
risici, der er forbundet med kryptoaktiver. 
Ifølge høringsdokumentet med titlen 
"Prudential treatment of cryptoasset 
exposures", der blev udsendt af Den 
Internationale Betalingsbank den 10. 
september 2021, kan disse risici bl.a. være 
likviditetsrisici, kreditrisici, markedsrisici, 
operationelle risici (herunder risici for 
svig og cyberrisici), risici for hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme samt 
juridiske og omdømmemæssige risici. 
BCBS arbejder i øjeblikket på, hvordan 
man på pålidelig vis kan tage højde for de 
risici, der er forbundet med eksponering 
for kryptoaktiver, i bankernes balancer. 
Kommissionen bør følge op på denne 
udvikling og, hvis det er relevant, og efter 
høring af EBA, aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om, 
hvorvidt der bør udvikles en særlig 
tilsynsmæssig behandling af 
eksponeringer mod kryptoaktiver.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Nr. 12) udgår.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra h
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "moderinstitut i en medlemsstat": et 
institut i en medlemsstat, der som 
datterselskab har et institut eller et 
finansieringsinstitut, eller som har 
kapitalinteresser i et institut, et 
finansieringsinstitut eller en accessorisk 
servicevirksomhed, og som ikke selv er 
datterselskab af et andet institut, der er 
meddelt tilladelse i samme medlemsstat, 
eller et finansielt holdingselskab eller 
blandet finansielt holdingselskab, der er 
etableret i samme medlemsstat

28) "moderinstitut i en medlemsstat": et 
institut i en medlemsstat, der som 
datterselskab har et institut eller et 
finansieringsinstitut, eller som har 
kapitalinteresser i et institut eller et 
finansieringsinstitut, og som ikke selv er 
datterselskab af et andet institut, der er 
meddelt tilladelse i samme medlemsstat, 
eller et finansielt holdingselskab eller 
blandet finansielt holdingselskab, der er 
etableret i samme medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra k
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

52) "operationel risiko": risiko for tab 
som følge af mangelfulde eller svigtende 
interne procedurer, menneskelige fejl og 
systemfejl eller som følge af eksterne 
hændelser, herunder juridisk risiko, 
modelrisiko og IKT-risiko, men ikke 
strategisk og omdømmemæssig risiko.

52) "operationel risiko": risiko for tab 
som følge af mangelfulde eller svigtende 
interne procedurer, menneskelige fejl og 
systemfejl eller som følge af eksterne 
hændelser, herunder, men ikke begrænset 
til, juridisk risiko, modelrisiko og IKT-
risiko, men ikke strategisk og 
omdømmemæssig risiko

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52a) "juridisk risiko": tab, herunder 
udgifter, bøder, sanktioner eller pønalt 
begrundet erstatning, som skyldes 
hændelser, der fører til retssager, herunder 
følgende:

52a) "juridisk risiko": risiko for tab, 
herunder, men ikke begrænset til, udgifter, 
bøder, sanktioner eller pønalt begrundet 
erstatning, som et institut kan pådrage sig 
som konsekvens af hændelser, der fører til 
retssager, herunder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52b) "modelrisiko": et instituts tab som 
konsekvens af beslutninger, der 
hovedsagelig baseres på output fra interne 
modeller, på grund af fejl i udviklingen, 

52b) "modelrisiko": et instituts risiko for 
tab som konsekvens af beslutninger, der 
hovedsagelig baseres på output fra interne 
modeller, på grund af fejl i udviklingen, 
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gennemførelsen eller anvendelsen af 
sådanne modeller, herunder følgende:

gennemførelsen eller anvendelsen af 
sådanne modeller, herunder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52c) "IKT-risiko": risiko for tab eller 
potentielle tab i forbindelse med brugen af 
netværksinformationssystemer eller 
kommunikationsteknologi, herunder brud 
på fortrolighed, systemfejl, manglende 
rådighed over data og systemer eller datas 
og systemers manglende integritet samt 
cyberrisiko

52c) "IKT-risiko": risiko for tab eller 
potentielle tab i forbindelse med brugen af 
informationsteknologi og 
kommunikationssystemer, herunder, men 
ikke begrænset til, brud på fortrolighed, 
systemfejl eller manglende rådighed over 
systemer, manglende evne til at ændre 
informationsteknologien inden for en 
rimelig tids- og omkostningsramme, datas 
og systemers manglende integritet samt 
cyberangreb

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52d) "miljømæssig, social eller 
ledelsesmæssig risiko": risiko for tab på 
grund af negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af miljømæssige, 
sociale eller ledelsesmæssige faktorers 
nuværende eller fremtidige indvirkning på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver

52d) "miljømæssig, social eller 
ledelsesmæssig risiko" eller "ESG-risiko": 
risiko for negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af miljømæssige, 
sociale eller ledelsesmæssige faktorers 
nuværende eller fremtidige indvirkning på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52e) "miljørisiko": risiko for tab på 
grund af negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af miljøfaktorers 
nuværende eller fremtidige indvirkning på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver, herunder faktorer i forbindelse 
med omstillingen til følgende miljømål:

52e) "miljørisiko": risiko for negativ 
finansiel indvirkning på instituttet som 
følge af miljøfaktorers nuværende eller 
fremtidige indvirkning på instituttets 
modparter eller investerede aktiver, 
herunder faktorer i forbindelse med 
omstillingen til følgende miljømål:

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 52f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52f) "fysisk risiko": som del af den 
samlede miljørisiko, risikoen for tab på 
grund af negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af nuværende eller 
fremtidig indvirkning af miljøfaktorers 
fysiske virkninger på instituttets modparter 
eller investerede aktiver

52f) "fysisk risiko": som del af den 
samlede miljørisiko, risikoen for negativ 
finansiel indvirkning på instituttet som 
følge af nuværende eller fremtidig 
indvirkning af miljøfaktorers fysiske 
virkninger på instituttets modparter eller 
investerede aktiver

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
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Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52g) "omstillingsrisiko": som del af den 
samlede miljørisiko, risikoen for tab på 
grund af negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af nuværende eller 
fremtidig indvirkning af 
forretningsaktiviteters eller 
erhvervssektorers omstilling til en 
miljømæssig bæredygtig økonomi på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver

52g) "omstillingsrisiko": som del af den 
samlede miljørisiko, risikoen for negativ 
finansiel indvirkning på instituttet som 
følge af nuværende eller fremtidig 
indvirkning af omstilling til en 
miljømæssig bæredygtig økonomi på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4– stk. 1 – nr. 52h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52h) "social risiko": risiko for tab på 
grund af negativ finansiel indvirkning på 
instituttet som følge af sociale faktorers 
nuværende eller fremtidige indvirkning på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver

52h) "social risiko": risiko for negativ 
finansiel indvirkning på instituttet som 
følge af sociale faktorers nuværende eller 
fremtidige indvirkning på instituttets 
modparter eller investerede aktiver

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra l
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

52i) "ledelsesmæssig risiko": risiko for 
tab på grund af negativ finansiel 
indvirkning på instituttet som følge af 
ledelsesmæssige faktorers nuværende eller 
fremtidige indvirkning på instituttets 
modparter eller investerede aktiver

52i) "ledelsesmæssig risiko": risiko for 
negativ finansiel indvirkning på instituttet 
som følge af ledelsesmæssige faktorers 
nuværende eller fremtidige indvirkning på 
instituttets modparter eller investerede 
aktiver

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra m
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

54) "sandsynlighed for misligholdelse" 
eller "PD": sandsynligheden for en 
låntagers misligholdelse over en etårig 
perioder og, i forbindelse med 
udvandingsrisiko, sandsynligheden for 
udvanding over denne etårige periode

54) "sandsynlighed for misligholdelse" 
eller "PD": sandsynligheden for en 
låntagers misligholdelse over en etårig 
periode og, i forbindelse med 
udvandingsrisiko, sandsynligheden for 
udvanding over en etårig periode

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra m
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55) "tab givet misligholdelse" eller 
"LGD": det forventede forhold mellem tab 
ved en eksponering vedrørende en enkelt 
facilitet som følge af en låntagers eller 
facilitets misligholdelse og det udestående 
beløb ved misligholdelsen og, i forbindelse 

55) "tab givet misligholdelse" eller 
"LGD": forholdet mellem tab ved en 
eksponering vedrørende en enkelt facilitet 
som følge af en låntagers eller facilitets 
misligholdelse og det udestående beløb ved 
misligholdelsen og, i forbindelse med 
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med udvandingsrisiko, tab givet 
udvanding, dvs. det forventede forhold 
mellem tabet ved en eksponering som følge 
af udvanding og det udestående beløb i 
henhold til de pantsatte eller erhvervede 
fordringer

udvandingsrisiko, tab givet udvanding, dvs. 
forholdet mellem tabet ved en eksponering 
i forbindelse med en erhvervet fordring 
som følge af udvanding og den erhvervede 
fordrings udestående beløb

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra m
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

56) "konverteringsfaktor" eller 
"kreditkonverteringsfaktor" eller "CCF": 
det forventede forhold mellem det 
nuværende ikketrukne beløb på en 
forpligtelse fra en enkelt facilitet, som der 
kunne blive trukket på fra en enkelt 
facilitet inden misligholdelse, og som 
derfor ville blive et udestående 
tilgodehavende i tilfælde af misligholdelse, 
og det nuværende ikketrukne beløb på en 
forpligtelse fra den pågældende facilitet, 
idet størrelsen af forpligtelsen bestemmes 
ud fra den meddelte grænse, medmindre 
den ikkemeddelte grænse er højere

56) "konverteringsfaktor" eller 
"kreditkonverteringsfaktor" eller "CCF": 
forholdet mellem det nuværende 
ikketrukne beløb på en forpligtelse fra en 
enkelt facilitet, som der kunne blive trukket 
på fra en enkelt facilitet inden 
misligholdelse, og som derfor ville blive et 
udestående tilgodehavende i tilfælde af 
misligholdelse, og det nuværende 
ikketrukne beløb på en forpligtelse fra den 
pågældende facilitet, idet størrelsen af 
forpligtelsen bestemmes ud fra den 
meddelte grænse, medmindre den 
ikkemeddelte grænse er højere

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra s
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 75a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75a) "erhvervsejendom": enhver fast 75a) "erhvervsejendom": enhver fast 
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ejendom, der ikke er beboelsesejendom, 
herunder anden jord end jord som 
omhandlet i nr. 75), litra d), og nr. 79)

ejendom, der ikke er beboelsesejendom

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra s
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 75b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75b) "eksponering, der er sikret ved 
indkomstgenererende fast ejendom" 
(IPRE-eksponering): en eksponering sikret 
ved en eller flere beboelsesejendomme 
eller erhvervsejendomme, hvor opfyldelsen 
af gældsforpligtelserne i forbindelse med 
eksponeringen i væsentlig grad afhænger af 
de pengestrømme, der genereres af disse 
faste ejendomme, der sikrer denne 
eksponering, snarere end af låntagerens 
evne til at opfylde gældsforpligtelserne fra 
andre kilder

75b) "eksponering, der er sikret ved 
indkomstgenererende fast ejendom" eller 
"IPRE-eksponering": en eksponering 
sikret ved en eller flere 
beboelsesejendomme eller 
erhvervsejendomme, hvor opfyldelsen af 
gældsforpligtelserne i forbindelse med 
eksponeringen i væsentlig grad afhænger af 
de pengestrømme, der genereres af disse 
faste ejendomme, der sikrer denne 
eksponering, snarere end af låntagerens 
evne til at opfylde gældsforpligtelserne fra 
andre kilder; den primære kilde til 
sådanne pengestrømme vil være betaling 
for lejemål eller udlejning eller provenu 
fra salg af beboelsesejendommen

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra s (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – litra 75e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75e) "eksponering sikret ved 
beboelsesejendom" eller "eksponering 

75e) "eksponering sikret ved 
beboelsesejendom" eller "eksponering 
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sikret ved pant i beboelsesejendom" eller 
"eksponering sikret ved sikkerhed i 
beboelsesejendom" eller "eksponering 
sikret ved pant i fast ejendom til beboelse": 
en eksponering, der er sikret ved pant i 
beboelsesejendom eller sikret ved andre 
mekanismer end pant, men som 
økonomisk set svarer til pant og 
anerkendes som sikkerhed i 
beboelsesejendom i henhold til gældende 
national ret, der fastsætter betingelserne 
for etablering af disse mekanismer

sikret ved pant i beboelsesejendom" eller 
"eksponering sikret ved sikkerhed i 
beboelsesejendom" eller "eksponering 
sikret ved fast ejendom til beboelse": en 
eksponering, der er sikret ved fast ejendom 
til beboelse

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra s 
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 75f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75f) "eksponering sikret ved 
erhvervsejendom" eller "eksponering sikret 
ved pant i erhvervsejendom" eller 
"eksponering sikret ved sikkerhedsstillelse 
i erhvervsejendom": en eksponering, der er 
sikret ved pant i erhvervsejendom eller 
sikret ved andre mekanismer end pant, 
men som økonomisk set svarer til pant og 
anerkendes som sikkerhed i 
erhvervsejendom i henhold til gældende 
national ret, der fastsætter betingelserne 
for etablering af disse mekanismer

75f) "eksponering sikret ved 
erhvervsejendom" eller "eksponering sikret 
ved pant i erhvervsejendom" eller 
"eksponering sikret ved sikkerhedsstillelse 
i erhvervsejendom": en eksponering, der er 
sikret ved erhvervsejendom

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra s
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

75g) "eksponering sikret ved fast 
ejendom" eller "eksponering sikret ved 
pant i fast ejendom" eller "eksponering 
sikret ved sikkerhed i fast ejendom": en 
eksponering, der er sikret ved pant i 
beboelsesejendom eller erhvervsejendom 
eller sikret ved andre mekanismer end 
pant, men som økonomisk set svarer til 
pant og anerkendes som sikkerhed i fast 
ejendom i henhold til gældende national 
ret, der fastsætter betingelserne for 
etablering af disse mekanismer

75g) "eksponering sikret ved fast 
ejendom" eller "eksponering sikret ved 
pant i fast ejendom" eller "eksponering 
sikret ved sikkerhed i fast ejendom": en 
eksponering, der er sikret ved 
beboelsesejendom eller erhvervsejendom

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra t
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

78) "etårig misligholdelsesfrekvens": 
forholdet mellem antallet af 
misligholdelser i en periode, som begynder 
et år før observationsdatoen T, og antallet 
af låntagere eller antallet af faciliteter, hvor 
klassificeringen som misligholdt anvendes 
på facilitetsniveau i henhold til artikel 178, 
og som er klassificeret i denne 
risikogruppe eller pulje et år forud for 
observationsdatoen T

78) "etårig misligholdelsesfrekvens": 
forholdet mellem antallet af låntagere eller 
faciliteter, der har misligholdt i en 
periode, som begynder et år før 
observationsdatoen T, og antallet af 
låntagere eller antallet af faciliteter, hvor 
klassificeringen som misligholdt anvendes 
på facilitetsniveau i henhold til artikel 178, 
stk. 1, andet afsnit, og som er klassificeret 
i denne risikogruppe eller pulje et år forud 
for observationsdatoen T

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra v a (nyt)
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Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 139

Gældende ordlyd Ændringsforslag

va) Nr. 139) affattes således:
139) "værdipapirfinansieringstransaktion": 
en genkøbstransaktion, en udlåns- eller 
indlånstransaktion i værdipapirer eller 
råvarer eller en margenudlånstransaktion

139)
"værdipapirfinansieringstransaktion

": en transaktion såsom en genkøbsaftale, 
en omvendt genkøbsaftale, et 
værdipapirudlån og -indlån eller et 
margenlån, hvor værdien af 
transaktionen afhænger af 
markedsværdiansættelser, og 
transaktionen kan være omfattet af 
margenaftaler 

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra w a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 145 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

wa) Nr. 145), litra c), affattes således:
c) det er ikke underlagt forpligtelser eller 
er underlagt forenklede forpligtelser med 
hensyn til genopretnings- og 
afviklingsplanlægning i overensstemmelse 
med artikel 4 i direktiv 2014/59/EU

c) det er underlagt forenklede forpligtelser 
med hensyn til genopretnings- og 
afviklingsplanlægning i overensstemmelse 
med artikel 4 direktiv 2014/59/EU

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra w b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 145 – litra f
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

wb) Nr. 145, litra f), affattes således:
f) mere end 75 % af både instituttets 
konsoliderede samlede aktiver og passiver, 
i begge tilfælde eksklusive koncerninterne 
eksponeringer, vedrører aktiviteter med 
modparter beliggende i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde

f) instituttets konsoliderede aktiver eller 
passiver i forbindelse med aktiviteter med 
modparter beliggende i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, 
eksklusive koncerninterne eksponeringer i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, overstiger 75 % af 
både instituttets konsoliderede samlede 
aktiver og passiver, i begge tilfælde 
eksklusive koncerninterne eksponeringer.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 5 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "krediteksponering": enhver 
balanceført post, herunder ethvert beløb 
vedrørende hovedstol, påløbne renter og 
gebyrer, som låntager skylder instituttet, 
og enhver ikkebalanceført post, som 
medfører eller kan medføre en 
gældsforpligtelse

5) "krediteksponering": enhver 
balanceført post og enhver ikkebalanceført 
post, som medfører eller kan medføre en 
gældsforpligtelse

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 5 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "facilitet": en krediteksponering, 
der opstår som følge af en aftale eller et 
sæt af aftaler mellem en låntager og et 
institut

6) "facilitet": en krediteksponering, 
der opstår som følge af en aftale mellem en 
låntager og et institut

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 5 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "forsigtighedsmargen": et additivt 
eller multiplikativt tillæg, der indgår i 
risikoestimater, og som er tilstrækkeligt 
forsigtigt til at tage højde for de 
estimeringsfejl, der må forventes, og som 
skyldes identificerede mangler i data, 
metoder, modeller og ændringer af 
kreditgivningspolitik, risikovillighed og 
inddrivelsespolitikker og enhver anden 
kilde til yderligere usikkerhed samt 
generelle estimeringsfejl

7) "forsigtighedsmargen": et tillæg, 
der indgår i risikoestimater for at tage 
højde for de estimeringsfejl, der må 
forventes, og som skyldes identificerede 
mangler i data, metoder, modeller og 
ændringer af kreditgivningspolitik, 
risikovillighed og inddrivelsespolitikker og 
enhver anden kilde til yderligere 
usikkerhed samt generelle estimeringsfejl

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 5 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "tilsagn, der kan opsiges uden 
betingelser": ethvert tilsagn, hvis vilkår 
sætter instituttet i stand til på et hvilket 

10) "tilsagn, der kan opsiges uden 
betingelser": ethvert tilsagn, hvis vilkår 
sætter instituttet i stand til på et hvilket 
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som helst tidspunkt uden forudgående 
varsel af låntageren at opsige dette tilsagn i 
det omfang, det er tilladt i medfør af 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen og 
lovgivning i tilknytning hertil, eller som 
effektivt sikrer automatisk opsigelse i 
tilfælde af en forringelse af låntagers 
kreditværdighed."

som helst tidspunkt uden forudgående 
varsel af låntageren at opsige dette tilsagn i 
det omfang, det er tilladt i medfør af 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen og 
lovgivning i tilknytning hertil, hvor det er 
relevant, eller som effektivt sikrer 
automatisk opsigelse i tilfælde af en 
forringelse af låntagers kreditværdighed."

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, 
affattes således:

Store datterselskaber af moderinstitutter i 
Unionen offentliggør oplysningerne i 
artikel 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451a 
og 453 på individuelt niveau eller, hvis det 
er relevant i henhold til denne forordning 
og direktiv 2013/36/EU, på delkonsolideret 
niveau.

"Store datterselskaber af moderinstitutter i 
Unionen offentliggør oplysningerne i 
artikel 437, 438, 440, 442, 449a, 450, 451, 
451a og 453 på individuelt niveau eller, 
hvis det er relevant i henhold til denne 
forordning og direktiv 2013/36/EU, på 
delkonsolideret niveau."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

6a) Artikel 19, stk. 1, indledningen, 
affattes således:
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1. Et institut, et finansieringsinstitut eller 
en accessorisk servicevirksomhed, som er 
et datterselskab af en virksomhed, hvori 

der besiddes kapitalinteresser, kan 
undtages fra konsolideringen, hvis de 
samlede aktiver og ikkebalanceførte poster 
i den pågældende virksomhed er mindre 
end det mindste af følgende to 

beløb:

1. Et institut eller et finansieringsinstitut, 
som er et datterselskab af en virksomhed, 
hvori der besiddes kapitalinteresser, kan 
undtages fra konsolideringen, hvis de 
samlede aktiver og ikkebalanceførte poster 
i den pågældende virksomhed er mindre 
end det mindste af følgende to beløb:

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De besiddelser, der ikke er 
fratrukket i overensstemmelse med stk. 1 
kvalificeres som eksponeringer og 
risikovægtes i overensstemmelse med 
tredje del, afsnit II, kapitel 2.

4. De besiddelser, der ikke er 
fratrukket i overensstemmelse med stk. 1, 2 
eller 3, kvalificeres som eksponeringer og 
risikovægtes i overensstemmelse med 
tredje del, afsnit II, kapitel 2.

De besiddelser, der ikke er fratrukket i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3, 
kvalificeres som eksponeringer og 
risikovægtes med 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 84 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— hvis datterselskabet er et institut, — hvis datterselskabet er en 
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summen af det i artikel 92, stk. 1, litra a), 
fastsatte krav, kravene i artikel 458 og 459, 
de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af egentlig kernekapital, alt efter hvad der 
er relevant

virksomhed som omhandlet i denne 
forordnings artikel 81, stk. 1, litra a), nr. 
i), til litra a), nr. iii), og litra a), nr. v), 
summen af det i artikel 92, stk. 1, litra a), 
fastsatte krav, kravene i artikel 458 og 459, 
de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af egentlig kernekapital, alt efter hvad der 
er relevant

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 84 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab, summen af det i 
artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 
fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af egentlig kernekapital, alt efter hvad der 
er relevant

— hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab eller et 
mellemliggende 
investeringsholdingselskab, summen af 
det i artikel 11 i forordning (EU) 
2019/2033 fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af egentlig kernekapital, alt efter hvad der 
er relevant

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 85 – stk. 1 – litra a – nr. i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— hvis datterselskabet er et institut, 
summen af det i artikel 92, stk. 1, litra b), 
fastsatte krav, kravene i artikel 458 og 459, 
de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af kernekapital, alt efter hvad der er 
relevant

— hvis datterselskabet er en 
virksomhed som omhandlet i denne 
forordnings artikel 81, stk. 1, litra a), nr. 
i), til litra a), nr. iii), og litra a), nr. v), 
summen af det i artikel 92, stk. 1, litra b), 
fastsatte krav, kravene i artikel 458 og 459, 
de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af kernekapital, alt efter hvad der er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 85 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab, summen af det i 
artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 
fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af kernekapital, alt efter hvad der er 
relevant

— hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab eller et 
mellemliggende 
investeringsholdingselskab, summen af 
det i artikel 11 i forordning (EU) 
2019/2033 fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
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af kernekapital, alt efter hvad der er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 87 – stk. 1 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

20a) Artikel 87, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) datterselskabets kapitalgrundlag minus 
den laveste af følgende værdier:

"a) datterselskabets kapitalgrundlag minus 
den laveste af følgende værdier:

i) værdien af datterselskabets 
kapitalgrundlag, som kræves for at opfylde 
følgende:

i) værdien af datterselskabets 
kapitalgrundlag, som kræves for at opfylde 
følgende:

– summen af det i denne forordnings 
artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, 
kravene i denne forordnings artikel 458 og 
459, de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv, samt eventuelle supplerende krav 
i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

– hvis datterselskabet er en virksomhed 
som omhandlet i denne forordnings 
artikel 81, stk. 1, litra a), nr. i), til litra a), 
nr. iii), og litra a), nr. v), summen af det i 
artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, 
kravene i denne forordnings artikel 458 og 
459, de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav 
defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte 
direktiv eller eventuelle krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af kapitalgrundlag, alt efter hvad der er 
relevant

– hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab, summen af det i 
artikel 11 i forordning (EU) 2019/2033 
fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 samt eventuelle supplerende 
krav i lokale tilsynsbestemmelser i 
tredjelande

hvis datterselskabet er et 
investeringsselskab eller et 
mellemliggende 
investeringsholdingselskab, summen af 
det i artikel 11 i forordning (EU) 
2019/2033 fastsatte krav, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
39, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 
2019/2034 eller eventuelle krav i lokale 
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tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det 
omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp 
af kapitalgrundlag, alt efter hvad der er 
relevant

(ii) værdien af det kapitalgrundlag, som 
datterselskabet tegner sig for, og som 
kræves på konsolideret niveau for at 
opfylde summen af det i denne 
forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), 
fastsatte krav, kravene i denne forordnings 
artikel 458 og 459, de specifikke 
kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 
104 i direktiv 2013/36/EU, det 
kombinerede bufferkrav omhandlet i 
artikel 128, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU 
samt eventuelle supplerende krav i lokale 
tilsynsbestemmelser i tredjelande

ii) værdien af det kapitalgrundlag, som 
datterselskabet tegner sig for, og som 
kræves på konsolideret niveau for at 
opfylde summen af det i denne forordnings 
artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, 
kravene i denne forordnings artikel 458 og 
459, de specifikke kapitalgrundlagskrav 
omhandlet i artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU og det kombinerede 
bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i 
nævnte direktiv

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=DA)

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle aktiver eller passiver, 
der utvetydigt klassificeres som havende et 
handelsformål i henhold til de 
regnskabsregler, der gælder for instituttet

d) instrumenter, der utvetydigt 
klassificeres som havende et handelsformål 
i henhold til de regnskabsregler, der gælder 
for instituttet

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) optioner eller andre derivater, der er 
indbygget i instituttets egne passiver, eller 
fra andre instrumenter uden for 
handelsbeholdningen, som vedrører kredit- 
eller aktierisici.

i) optioner eller andre derivater, der er 
indbygget i instituttets egne passiver uden 
for handelsbeholdningen, som vedrører 
kredit- eller aktierisici.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra i) adskiller et institut 
den indbyggede option fra sit eget passiv 
eller fra det andet instrument uden for 
handelsbeholdningen, der vedrører kredit- 
eller aktierisici, og lader sit eget passiv 
eller det andet instrument indgå i 
handelsbeholdningen eller uden for 
handelsbeholdningen, alt efter hvad der er 
relevant, i overensstemmelse med denne 
artikel.

Med henblik på litra i) adskiller et institut 
den indbyggede option fra sit eget passiv 
eller fra det andet instrument uden for 
handelsbeholdningen, der vedrører kredit- 
eller aktierisici. Det lader den indbyggede 
option indgå i handelsbeholdningen og 
holder sit eget passiv uden for 
handelsbeholdningen.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 104 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et institut skal lades en position i en 
kollektiv investeringsordning, som 
besiddes med handelshensigt, indgå i 

7. Et institut skal lade en position i en 
kollektiv investeringsordning, som ikke er 
omhandlet i denne artikels stk. 3, litra f), 
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handelsbeholdningen, hvis instituttet 
opfylder en af følgende betingelser:

og som besiddes med handelshensigt, 
indgå i handelsbeholdningen, hvis 
instituttet opfylder en af følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 106 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) for at beregne 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved hjælp af de metoder, der 
er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), b) 
og c), er renterisikopositionen blevet 
henregnet til en separat portefølje i forhold 
til de andre positioner i 
handelsbeholdningen, hvis 
forretningsstrategi udelukkende har til 
formål at styre og afbøde markedsrisikoen 
ved interne afdækninger af 
renterisikoeksponering, med henblik 
herpå,

a) for at beregne 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved hjælp af de metoder, der 
er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), b) 
og c), er renterisikopositionen blevet 
henregnet til en separat portefølje i forhold 
til de andre positioner i 
handelsbeholdningen, hvis 
forretningsstrategi udelukkende har til 
formål at styre og afbøde markedsrisikoen 
ved interne afdækninger af 
renterisikoeksponering,

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 106 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med henblik på beregning af 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved hjælp af de metoder, der 
er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra b), er 

b) for at beregne 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved hjælp af de metoder, der 
er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra b), er 
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positionen blevet henregnet til en 
handelsenhed, som er etableret i henhold til 
artikel 104b, hvis forretningsstrategi 
udelukkende har til formål at styre og 
afbøde markedsrisikoen ved interne 
afdækninger af renterisikoeksponering

positionen blevet henregnet til en 
handelsenhed, som er etableret i henhold til 
artikel 104b, hvis forretningsstrategi 
udelukkende har til formål at styre og 
afbøde markedsrisikoen ved interne 
afdækninger af renterisikoeksponering

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 108 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et institut, der til en eksponering 
anvender standardmetoden i kapitel 2 eller 
IRB-metoden i kapitel 3, men ikke 
anvender sine egne estimater af tab givet 
misligholdelse (LGD) i henhold til artikel 
143, kan tage hensyn til virkningen af FCP 
i overensstemmelse med kapitel 4 ved 
beregningen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb med henblik på artikel 
92, stk. 4, litra a) og f), eller, hvis det er 
relevant, værdi af forventede tab (EL) med 
henblik på den i artikel 36, stk. 1, litra d), 
og artikel 62, litra c), omhandlede 
beregning.

1. Et institut, der til en eksponering 
anvender standardmetoden i kapitel 2 eller 
IRB-metoden i kapitel 3, men ikke 
anvender sine egne estimater af tab givet 
misligholdelse (LGD) i henhold til artikel 
143, kan tage hensyn til virkningen af FCP 
i overensstemmelse med kapitel 4 ved 
beregningen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb med henblik på artikel 
92, stk. 4, litra a) og f), eller, hvis det er 
relevant, værdi af forventede tab (EL) med 
henblik på den i artikel 36, stk. 1, litra d), 
og artikel 62, litra d), omhandlede 
beregning.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et institut, der til en eksponering, 2. Et institut, der til en eksponering, 



PE731.818v01-00 34/164 PR\1255743DA.docx

DA

anvender IRB-metoden ved at anvende sine 
egne estimater af LGD i henhold til 
artikel 143, kan tage hensyn til virkningen 
af FCP i risikovægtede eksponeringsbeløb 
og værdi af forventede tab i 
overensstemmelse med kapitel 3.

anvender IRB-metoden ved at anvende sine 
egne estimater af LGD i henhold til 
artikel 143, kan tage hensyn til virkningen 
af FCP i overensstemmelse med kapitel 3 
ved beregningen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb med henblik på artikel 
92, stk. 4, litra a) og f), og værdi af 
forventede tab (EL) med henblik på den i 
artikel 36, stk. 1, litra d), og artikel 62, 
litra d), omhandlede beregning.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis et institut anvender IRB-
metoden ved at anvende sine egne 
estimater af LGD i henhold til artikel 143 
til både oprindelig eksponering og 
sammenlignelige direkte eksponeringer 
mod udstederen af kreditrisikoafdækning, 
kan det tage hensyn til virkningen af UFCP 
i risikovægtede eksponeringsbeløb og 
værdi af forventede tab i overensstemmelse 
med kapitel 3. I alle andre tilfælde kan 
instituttet tage hensyn til virkningen af 
UFCP i risikovægtede eksponeringsbeløb 
og værdi af forventede tab i 
overensstemmelse med kapitel 4.

2a. Hvis et institut anvender IRB-
metoden ved at anvende sine egne 
estimater af LGD i henhold til artikel 143 
til både oprindelig eksponering og 
sammenlignelige direkte eksponeringer 
mod garantistilleren, kan det tage hensyn 
til virkningen af UFCP i overensstemmelse 
med kapitel 3 ved beregningen af 
risikovægtede eksponeringsbeløb med 
henblik på artikel 92, stk. 4, litra a) og f), 
og værdi af forventede tab (EL) med 
henblik på den i artikel 36, stk. 1, litra d), 
og artikel 62, litra d), omhandlede 
beregning. I alle andre tilfælde kan 
instituttet tage hensyn til virkningen af 
UFCP i risikovægtede eksponeringsbeløb 
og værdi af EL med henblik herpå i 
overensstemmelse med kapitel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af betingelserne i 
stk. 4 kan detailkreditter betragtes som 
eksponeringer sikret ved pant i 
beboelsesejendom i stedet for at blive 
behandlet som garanterede eksponeringer 
med henblik på tredje del, afsnit II, kapitel 
2, 3 og 4, alt efter hvad der er relevant, hvis 
følgende betingelser for disse 
detailkreditter er opfyldt i en medlemsstat:

3. Med forbehold af betingelserne i 
stk. 4 kan lån til fysiske personer betragtes 
som eksponeringer sikret ved pant i 
beboelsesejendom i stedet for at blive 
behandlet som garanterede eksponeringer 
med henblik på tredje del, afsnit II, kapitel 
2, 3 og 4, alt efter hvad der er relevant, hvis 
følgende betingelser for disse lån er 
opfyldt i en medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Instituttet har ret til at optage pant i 
beboelsesejendommen, i tilfælde af at den i 
litra b) omhandlede garantistiller undlader 
at betale forfaldne beløb.

c) Instituttet har ret til at optage pant i 
beboelsesejendommen, i tilfælde af at den i 
litra b) omhandlede garantistiller ikke 
opfylder sine forpligtelser i henhold til 
den stillede garanti.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 4 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Garantistilleren er et institut eller en 
enhed i den finansielle sektor, der er 
underlagt kapitalkrav, der mindst svarer til 
de kapitalkrav, der gælder for institutter 
eller forsikringsselskaber.

e) Garantistilleren er et institut eller en 
enhed i den finansielle sektor, der er 
underlagt kapitalkrav, der mindst er 
sammenlignelige med de kapitalkrav, der 
gælder for institutter eller 
forsikringsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Det er kontraktligt og retligt muligt 
for instituttet at optage pant i 
beboelsesejendommen, i tilfælde af at 
garantistiller ikke opfylder sine 
forpligtelser.

g) Det er kontraktligt og retligt muligt 
for instituttet at optage pant i 
beboelsesejendommen, i tilfælde af at 
garantistiller ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til den stillede 
garanti.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Det institut, der beslutter at gøre 
brug af muligheden i stk. 3 for en given 
anerkendt garantistiller i henhold til den i 
stk. 3 omhandlede mekanisme, skal gøre 
dette for alle sine detaileksponeringer, 
som garanteres af den pågældende 

udgår
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garantistiller i henhold til denne 
mekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 108 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Et institut, der beslutter at gøre 
brug af muligheden i stk. 3 for en given 
anerkendt garantistiller i henhold til den i 
nævnte stykke omhandlede mekanisme, 
skal gøre dette for alle sine 
detaileksponeringer, som garanteres af 
den pågældende garantistiller i henhold 
til denne mekanisme."

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 111 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For kontraktlige ordninger, som 
tilbydes af et institut, men som endnu ikke 
er accepteret af kunden, og som ville blive 
tilsagn, hvis de blev accepteret af kunden, 
og kontraktlige ordninger, der ville kunne 
betragtes som tilsagn, men som opfylder 
betingelserne for ikke at blive behandlet 
som tilsagn, skal den procentdel, der finder 
anvendelse på denne type kontraktlige 
ordninger, være den, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 2.

4. For kontraktlige ordninger, som 
tilbydes af et institut, men som endnu ikke 
er accepteret af kunden, og som ville blive 
tilsagn, hvis de blev accepteret af kunden, 
skal den procentdel, der finder anvendelse 
på denne type kontraktlige ordninger, være 
den, der er fastsat i overensstemmelse med 
stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 35 – indledningForordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 112 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Artikel 112, litra k), affattes 
således:

(35) Artikel 112, litra i) og k), affattes 
således:

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 112 – litra i

Gældende ordlyd Ændringsforslag

i) eksponeringer sikret ved pant i fast 
ejendom

"i) eksponeringer sikret ved pant i fast 
ejendom og ADC-eksponeringer"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 115 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

36a) Artikel 115, stk. 3, affattes således:
"3. Er en eksponering genstand for en 
kreditrisikoafdækning, kan 
eksponeringsværdien eller den gældende 
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risikovægt for denne eksponering, alt 
efter hvad der er relevant, ændres i 
overensstemmelse med nærværende 
kapitel og kapitel 4.

3. Eksponeringer mod kirker og 
religionssamfund oprettet som juridiske 
personer i henhold til offentlig ret 
behandles, såfremt de opkræver skatter i 
medfør af en ved lovgivning tildelt ret, som 
eksponeringer mod regionale og lokale 
myndigheder. I dette tilfælde finder stk. 2 
ikke anvendelse og med henblik på artikel 
150, stk. 1, litra a), er det muligt at få 
tilladelse til at anvende standardmetoden.

Eksponeringer mod kirker og 
religionssamfund oprettet som juridiske 
personer i henhold til offentlig ret 
behandles, såfremt de opkræver skatter i 
medfør af en ved lovgivning tildelt ret, som 
eksponeringer mod regionale og lokale 
myndigheder. I dette tilfælde finder stk. 2 
ikke anvendelse."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 116 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36b) I artikel 116, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"EBA fører en offentligt tilgængelig 
database over alle offentlige enheder i 
Unionen, som de relevante kompetente 
myndigheder anser for ikke at have nogen 
forskel i risiko som eksponeringer mod 
centralregeringen eller den regionale eller 
lokale myndighed i det land, hvor den 
offentlige enhed er etableret."

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122 a – stk. 2 – Tabel 6aa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kredit
kvalit
etstrin

1 2 3 4 5

Risiko
vægt

2
0 
%

50 
%

75 
%

100 
%

150 
%

Kredit
kvalit
etstrin

1 2 3 4 5 6

Risiko
vægt

2
0 
%

50 
%

75 
%

100 
%

150 
%

150%

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122 a – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis formålet med en specialiseret 
långivning er at finansiere erhvervelsen af 
fysiske aktiver, herunder skibe, luftfartøjer, 
satellitter, motorvogne og flåder/bilparker, 
og den indkomst, der skal genereres af 
disse aktiver, har form af pengestrømme, 
der genereres af de specifikke fysiske 
aktiver, der er blevet finansieret og pantsat 
eller overført til långiveren af en eller flere 
tredjeparter 
("objektfinansieringseksponeringer"), 
anvender institutterne følgende 
risikovægte:

a) Hvis formålet med en specialiseret 
långivning er at finansiere erhvervelsen af 
fysiske aktiver, herunder skibe, luftfartøjer, 
satellitter, motorvogne og flåder/bilparker, 
og den indkomst, der skal genereres af 
disse aktiver, har form af pengestrømme, 
der genereres af de specifikke fysiske 
aktiver, der er blevet finansieret og pantsat 
eller overført til långiveren 
("objektfinansieringseksponeringer"), 
anvender institutterne en risikovægt på 100 
%.

i) 80 %, hvis eksponeringen anses 
for at være af høj kvalitet under 
hensyntagen til alle følgende kriterier:
— låntageren kan opfylde sine 
finansielle forpligtelser selv i situationer 
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med alvorlig stress som følge af 
tilstedeværelsen af alle følgende forhold:
— hensigtsmæssig eksponering i 
forhold til værdi for eksponeringen
— konservativ tilbagebetalingsprofil 
for eksponeringen
— passende resterende levetid for 
aktiverne efter fuld udbetaling af 
eksponeringen eller alternativt anvendelse 
af en udbyder af kreditrisikoafdækning 
med høj kreditværdighed
— refinansieringsrisikoen for 
eksponeringen er lav for låntageren eller 
denne risiko er tilstrækkeligt afbødet af en 
passende restværdi af aktiverne eller 
anvendelse af en udbyder af 
kreditrisikoafdækning med høj 
kreditværdighed
— låntageren har kontraktmæssige 
begrænsninger i forhold til sin aktivitet og 
finansieringsstruktur
— låntageren anvender kun derivater 
med henblik på risikoreduktion
— betydelige driftsrisici styres 
forsvarligt
— de kontraktlige ordninger for 
aktiverne sikrer långiverne en høj 
beskyttelse, herunder følgende:
— långiverne har en juridisk 
bindende førsteret til de finansierede 
aktiver og, hvor det er relevant, til den 
indkomst, de genererer
— der er kontraktmæssige 
begrænsninger på låntagerens mulighed 
for at ændre noget ved aktivet, som ville 
have en negativ indvirkning på dets værdi
— hvis aktivet er under opførelse, har 
långiverne en juridisk bindende førsteret 
til aktiverne og de underliggende 
entreprisekontrakter
— de finansierede aktiver opfylder 
alle følgende standarder for at kunne 
fungere på en fosvarlig og effektiv måde:
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— aktivets teknologi og design er 
gennemprøvet
— alle nødvendige tilladelser og 
godkendelser for driften af aktiverne er 
blevet indhentet
— hvis aktivet er under opførelse, har 
låntageren indført passende 
beskyttelsesforanstaltninger med hensyn 
til de specifikationer, det budget eller den 
afslutningsdato, der er aftalt for aktivet, 
herunder stærke garantier for 
gennemførelse eller inddragelse af en 
erfaren entreprenør og passende 
kontraktlige bestemmelser om 
konventionalbod
ii) 100 %, hvis eksponeringen ikke 
anses for at være af høj kvalitet som 
omhandlet i nr. i).

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122a – stk. 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis formålet med en specialiseret 
långivning er at finansiere et projekt til 
udvikling eller erhvervelse af store, 
komplekse og dyre anlæg, herunder 
kraftværker, kemiske forarbejdningsanlæg, 
miner, transportinfrastrukturer eller miljø 
og telekommunikationsinfrastruktur, og 
den indkomst, der skal genereres af 
projektet, er de penge, der genereres af 
kontrakterne for anlæggets output fra en 
eller flere parter, som ikke er under det 
organiserende instituts ledelseskontrol 
("projektfinansieringseksponeringer"), 
anvender institutterne følgende 
risikovægte:

c) Hvis formålet med en specialiseret 
långivning er at finansiere et enkelt 
projekt, enten i form af opførelse af et nyt 
kapitalanlæg eller refinansiering af et 
eksisterende anlæg, med eller uden 
forbedringer, navnlig projekter til 
udvikling eller erhvervelse af store, 
komplekse og dyre anlæg, herunder 
kraftværker, kemiske forarbejdningsanlæg, 
miner, transportinfrastrukturer eller miljø 
og telekommunikationsinfrastruktur, og 
den indkomst, der skal genereres af det 
finansierede projekt, tjener både som den 
primære kilde til tilbagebetaling og som 
sikkerhed for lånet 
("projektfinansieringseksponeringer"), 
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anvender institutterne følgende 
risikovægte:

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122a – stk. 3 – litra c – nr. ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— låntageren har tilstrækkelige 
reserver, der er fuldt finansieret med 
likvide midler eller andre finansielle 
ordninger med garantistillere med høj 
kreditvurdering, til at dække kravene til 
nødfinansiering og arbejdskapital i 
levetiden for det finansierede projekt

— låntageren har tilstrækkelige 
reserver, der er fuldt finansieret med 
likvide midler eller andre finansielle 
ordninger, til at dække kravene til 
nødfinansiering og arbejdskapital i 
levetiden for det finansierede projekt

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra d
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122a – stk. 3 – litra c – nr. ii – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— låntageren genererer 
pengestrømme, der er forudsigelige og 
dækker alle fremtidige afdrag på lån

— den indkomst, der genereres af det 
finansierede projekt, er baseret på 
tilgængelighed eller underlagt 
afkastregulering eller en take-or-pay-
kontrakt; i den forbindelse forstås ved 
"baseret på tilgængelighed", at 
låntageren, når opførelsen er afsluttet, så 
længe kontraktbetingelserne bliver 
opfyldt, har ret til betalinger fra sine 
kontraktlige modparter, som dækker 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
omkostninger til rentebetaling og 
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egenkapitalforrentning, da låntageren 
driver projektet, og disse betalinger er 
ikke genstand for udsving i 
efterspørgslen, f.eks. trafikniveauer, og 
justeres typisk kun for manglende 
resultater eller manglende tilgængelighed 
af aktivet for offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122a – stk. 3 – litra c – nr. ii – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— de kontraktlige bestemmelser 
beskytter effektivt det långivende institut 
mod tab som følge af, at projektet bringes 
til ophør

— hovedmodparten eller andre 
modparter, som opfylder 
anerkendelseskriterierne for 
hovedmodparten, beskytter effektivt det 
långivende institut mod tab som følge af, at 
projektet bringes til ophør

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 122a – stk. 3 – litra c – nr. ii – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— det långivende institut har 
sikkerhed i egenkapital, så det kan 
overtage kontrollen med den låntagende 
enhed i tilfælde af misligholdelse

— det långivende institut kan overtage 
kontrollen med den låntagende enhed i 
tilfælde af misligholdelse

Or. en
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 123 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Eksponeringen er en af følgende: a) den samlede eksponeringsværdi på 
tværs af alle eksponeringer mod 
låntageren eller en gruppe af indbyrdes 
forbundne kunder, herunder misligholdte 
eksponeringer, men med undtagelse af 
eksponeringer sikret ved 
beboelsesejendom op til ejendomsværdien, 
overstiger ikke 1 mio. EUR, så vidt det er 
instituttet bekendt, og instituttet har taget 
rimelige skridt til at få oplysninger herom

i) en eksponering mod en eller flere 
fysiske personer
ii) en eksponering mod en SMV som 
omhandlet i artikel 5, nr. 8), hvor det 
samlede beløb, som en låntager eller en 
gruppe af indbyrdes forbundne kunder 
skylder instituttet, dets moderselskaber og 
datterselskaber, herunder misligholdte 
eksponeringer, men med undtagelse af 
eksponeringer sikret ved 
beboelsesejendom op til ejendomsværdien, 
ikke overstiger 1 mio. EUR, så vidt det er 
instituttet bekendt, og instituttet tager 
rimelige skridt til at få bekræftet 
situationen.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 123 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et eller flere af kriterierne i første 
afsnit ikke er opfyldt for en eksponering 
mod en eller flere fysiske personer, er 
risikovægten 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 123a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For eksponeringer mod fysiske 
personer, der henføres til en af de 
eksponeringsklasser, der er fastsat i 
artikel 112, litra h) eller i), multipliceres 
den risikovægt, der tildeles i henhold til 
kapitel 2, med en faktor på 1,5, hvorved 
den resulterende risikovægt ikke må være 
højere end 150 %, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Hvis følgende betingelser er 
opfyldt for en eksponering mod en fysisk 
person eller fysiske personer, der henføres 
til den eksponeringsklasse, der er fastsat i 
artikel 112, litra h), eller, hvis den er er 
sikret ved fast ejendom til beboelse, til den 
eksponeringsklasse, der er fastsat i 
artikel 112, litra i), multipliceres den 
risikovægt, der tildeles sådanne 
eksponeringer i henhold til kapitel 2, med 
en faktor på 1,5, hvorved den resulterende 
risikovægt ikke må være højere end 150 %:

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ikke-ADC-eksponering sikret 
ved fast ejendom, hvor alle betingelserne i 

2. En ikke-ADC-eksponering sikret 
ved fast ejendom, hvor alle betingelserne i 
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stk. 3 er opfyldt, behandles på følgende 
måde:

stk. 3 er opfyldt, behandles på følgende 
måde:

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis eksponeringen er sikret ved 
pant i beboelsesejendom, betragtes 
eksponeringen ikke som en IPRE-
eksponering og behandles i 
overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, 
hvis eksponeringen opfylder en af følgende 
betingelser:

a) Hvis eksponeringen er sikret ved 
pant i beboelsesejendom, behandles 
eksponeringen i overensstemmelse med 
artikel 125, stk. 1, hvis eksponeringen 
opfylder en af følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den faste ejendom, der sikrer 
eksponeringen, er låntagerens primære 
bopæl, enten hvis den faste ejendom som 
helhed udgør en enkelt boligenhed, eller 
hvis den faste ejendom, der sikrer 
eksponeringen, er en boligenhed, der er en 
separat del af en fast ejendom.

i) Den indkomstgenerende faste 
ejendom, der sikrer eksponeringen, er 
låntagerens primære bopæl, enten hvis den 
faste ejendom som helhed udgør en enkelt 
boligenhed, eller hvis den faste ejendom, 
der sikrer eksponeringen, er en boligenhed, 
der er en separat del af en fast ejendom.

Or. en
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Den eksponering, der er sikret ved 
beboelsesejendom, er mod foreninger eller 
kooperativer af enkeltpersoner, der er 
reguleret ved lov, og som udelukkende 
eksisterer for at give deres medlemmer ret 
til at benytte en primær bolig i den 
ejendom, der sikrer lånene.

iii) Den eksponering, der er sikret ved 
en indkomstgenerende beboelsesejendom, 
er mod foreninger eller kooperativer af 
enkeltpersoner, der er reguleret ved lov, og 
som udelukkende eksisterer for at give 
deres medlemmer ret til at benytte en 
primær bolig i den ejendom, der sikrer 
lånene.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Den eksponering, der er sikret ved 
beboelsesejendom, er mod offentlige 
boligselskaber eller almennyttige 
foreninger, der er reguleret ved lov og 
eksisterer for at tjene sociale formål og for 
at tilbyde lejere boliger til langtidsleje.

iv) Den eksponering, der er sikret ved 
en indkomstgenerende beboelsesejendom, 
er mod offentlige boligselskaber eller 
almennyttige foreninger, der er reguleret 
ved lov og eksisterer for at tjene sociale 
formål og for at tilbyde lejere boliger til 
langtidsleje.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra a – nr. iv a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) Eksponeringen er en ikke-IPRE-
eksponering.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis eksponeringen er sikret ved 
beboelsesejendom, og eksponeringen ikke 
opfylder nogen af betingelserne i litra a), 
nr. i) -iv), behandles eksponeringen i 
overensstemmelse med artikel 125, stk. 2.

b) Hvis eksponeringen er sikret ved 
beboelsesejendom, og eksponeringen ikke 
opfylder nogen af betingelserne i litra a), 
nr. i) - iva), behandles eksponeringen i 
overensstemmelse med artikel 125, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at være anerkendt med hensyn 
til den behandling, der er fastsat i stk. 2, 
skal en eksponering, der er sikret ved fast 
ejendom, opfylde samtlige følgende 
betingelser:

3. For at være anerkendt med hensyn 
til den behandling, der er fastsat i artikel 
125, stk. 1, litra a), eller artikel 126, stk. 1, 
litra a), skal en eksponering, der er sikret 
ved fast ejendom, opfylde samtlige 
følgende betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 3 – litra a – nr. iii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Den faste ejendom er en 
beboelsesejendom under opførelse eller 
jord, hvorpå en beboelsesejendom 
planlægges opført, hvor planen er godkendt 
af alle berørte myndigheder, og hvor en af 
følgende betingelser er opfyldt:

iii) Långivningen er til en 
enkeltperson, og den faste ejendom er 
enten en beboelsesejendom under 
opførelse eller jord, hvorpå en 
beboelsesejendom planlægges opført, hvor 
planen er retligt godkendt af alle relevante 
myndigheder, alt efter hvad der er 
relevant, og hvor en af følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bruttoeksponeringsbeløbet 
beregnes uden hensyntagen til 
kreditrisikojusteringer og andre reduktioner 
af kapitalgrundlaget i forbindelse med 
eksponeringen eller enhver form for 
finansieret eller ufinansieret 
kreditrisikoafdækning, bortset fra pantsatte 
indskudskonti i det långivende institut, som 
opfylder alle krav til balanceført netting, 
enten i henhold til rammeaftaler om netting 
i overensstemmelse med artikel 196 og 206 
eller i henhold til andre balanceførte 
nettingaftaler i overensstemmelse med 
artikel 195 og 205, og som er blevet 
betingelsesløst og uigenkaldeligt pantsat 
alene med henblik på at opfylde den 
gældsforpligtelse, der er knyttet til den 

b) Bruttoeksponeringsbeløbet 
beregnes uden hensyntagen til 
kreditrisikojusteringer i overensstemmelse 
med artikel 110, yderligere 
værdijusteringer i overensstemmelse med 
artikel 34 vedrørende instituttets 
aktiviteter uden for handelsbeholdningen, 
beløb fradraget i overensstemmelse med 
artikel 36, stk. 1, litra m), og andre 
reduktioner af kapitalgrundlaget i 
forbindelse med eksponeringen eller 
enhver form for finansieret eller 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, bortset 
fra pantsatte indskudskonti i det långivende 
institut, som opfylder alle krav til 
balanceført netting, enten i henhold til 
rammeaftaler om netting i 
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eksponering, der er sikret ved den faste 
ejendom.

overensstemmelse med artikel 196 og 206 
eller i henhold til andre balanceførte 
nettingaftaler i overensstemmelse med 
artikel 195 og 205, og som er blevet 
betingelsesløst og uigenkaldeligt pantsat 
alene med henblik på at opfylde den 
gældsforpligtelse, der er knyttet til den 
eksponering, der er sikret ved den faste 
ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 124 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på dette stykkes andet afsnit 
kan den myndighed, der er udpeget i 
henhold til stk. 6, forhøje de risikovægte, 
der er fastsat i artikel 125, stk. 1, litra a), 
eller artikel 126, stk. 1, litra a). 
Myndigheden må ikke forhøje disse til 
mere end 150 %.

Med henblik på dette stykkes andet afsnit 
kan den myndighed, der er udpeget i 
henhold til stk. 6, forhøje de risikovægte, 
der er fastsat i artikel 125, stk. 1, litra a), 
artikel 125, stk. 2, første afsnit, 
artikel 126, stk. 1, litra a), eller artikel 126, 
stk. 2, første afsnit, eller indføre strengere 
kriterier end dem, der er fastsat i denne 
artikels stk. 3, for eksponeringer mod et 
eller flere ejendomssegmenter, som er 
sikret ved pant i beboelsesejendom 
beliggende i en eller flere dele af 
medlemsstaternes jurisdiktion. 
Myndigheden må ikke forhøje disse til 
mere end 150 %.

Når risikovægtene i artikel 125, stk. 2, 
første afsnit, eller artikel 126, stk. 2, 
forhøjes, flytter den udpegede myndighed 
hele den LTV-risikovægtstige, der er 
fastsat i tabel 6aaa i artikel 125, stk. 2, 
eller i tabel 6c i artikel 126, stk. 2, i 
overensstemmelse hermed.

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 124 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis den myndighed, der er 
udpeget i henhold til stk. 6, fastsætter 
højere risikovægte eller strengere kriterier i 
henhold til stk. 2, andet afsnit, har 
institutterne har en overgangsperiode på 
seks måneder til at anvende dem.

8. Hvis den myndighed, der er 
udpeget i overensstemmelse med stk. 6, 
fastsætter højere risikovægte eller strengere 
kriterier i henhold til stk. 7, har 
institutterne en overgangsperiode på seks 
måneder til at anvende dem.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 124 – stk. 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. ESRB kan i form af henstillinger i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 og i tæt 
samarbejde med EBA give de 
myndigheder, der er udpeget i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
6, vejledning om begge følgende:

10. ESRB skal i form af henstillinger i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 og i tæt 
samarbejde med EBA give de 
myndigheder, der er udpeget i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
6, vejledning om begge følgende:

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 125 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Eksponeringer, der er sikret ved en 
beboelsesejendom, og som opfylder en af 
betingelserne i artikel 124, stk. 2, litra a), 
nr. i) -iv), behandles på følgende måde:

1. Eksponeringer, der er sikret ved en 
beboelsesejendom, og som opfylder en af 
betingelserne i artikel 124, stk. 2, litra a), 
nr. i) -iva), behandles på følgende måde:

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 125 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den eventuelle resterende del af 
eksponeringen behandles som en 
eksponering, der ikke er sikret ved 
beboelsesejendom.

b) Den eventuelle resterende del af 
eksponeringen behandles som en 
eksponering, der ikke er sikret ved 
beboelsesejendom, i den 
eksponeringsklasse, der gælder for 
modparten.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 125 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En eksponering, der er sikret ved en 
beboelsesejendom, som ikke opfylder 
nogen af betingelserne i artikel 124, stk. 2, 
litra a), nr. i) -iv), tildeles den højeste af 
den risikovægt, der er fastsat i 
overensstemmelse med følgende tabel 
6aaa, og den risikovægt, der er fastsat i 
henhold til artikel 124, stk. 7:

2. En eksponering, der er sikret ved en 
beboelsesejendom, som ikke opfylder 
nogen af betingelserne i artikel 124, stk. 2, 
litra a), nr. i) -iva), tildeles den højeste af 
den risikovægt, der er fastsat i 
overensstemmelse med følgende tabel 
6aaa, og den risikovægt, der er fastsat i 
henhold til artikel 124, stk. 7:
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Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 126 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den eventuelle resterende del af 
eksponeringen behandles som en 
eksponering, der ikke er sikret ved denne 
faste ejendom.

b) Den eventuelle resterende del af 
eksponeringen behandles som en 
eksponering, der ikke er sikret ved denne 
faste ejendom, i den eksponeringsklasse, 
der gælder for modparten.

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 126a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ADC-eksponeringer mod 
beboelsesejendom kan dog risikovægtes 
med 100 %, forudsat at instituttet, hvor det 
er relevant, anvender forsvarlige 
standarder for indgåelse og overvågning, 
der opfylder kravene i artikel 74 og 79 i 
direktiv 2013/36/EU, og hvor mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt:

2. ADC-eksponeringer mod 
beboelsesejendom kan dog risikovægtes 
med 100 %, forudsat at instituttet anvender 
forsvarlige standarder for indgåelse og 
overvågning, der opfylder kravene i artikel 
74 og 79 i direktiv 2013/36/EU, og hvor 
mindst en af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48 – litra a
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Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på beregning af summen af 
justeringerne af den specifikke kreditrisiko, 
der er omhandlet i dette stykke, medtager 
institutterne enhver positiv difference 
mellem på den ene side det beløb, som 
låntageren skylder på eksponeringen, og 
på den anden side summen af:

Med henblik på beregning af justeringerne 
af den specifikke kreditrisiko, der er 
omhandlet i dette stykke, medtager 
institutterne enhver positiv difference 
mellem det beløb, som låntageren skylder 
på den pågældende eksponering, og 
summen af:

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 48 – litra a
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 127 – stk. 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) reduktionen af det yderligere 
kapitalgrundlag, hvis eksponeringen blev 
afskrevet fuldt ud  og

i) reduktionen af det yderligere 
kapitalgrundlag, hvis den pågældende 
eksponering blev afskrevet fuldt ud, og

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 128 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gældsbaserede eksponeringer, der 
er efterstillet en anden kreditors fordringer

a) gældsbaserede eksponeringer, der 
er efterstillet andre almindelige usikrede 
kreditorers fordringer

Or. en
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 129 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

50a) I artikel 129, stk. 4, foretages 
følgende ændringer:

4. Særligt dækkede obligationer og særligt 
dækkede realkreditobligationer, for hvilke 
der foreligger en kreditvurdering fra et 
udpeget ECAI, tildeles en risikovægt i 
henhold til tabel 6a, som svarer til 
ECAI'ets kreditvurdering i henhold til 
artikel 136.

"4. Særligt dækkede obligationer og særligt 
dækkede realkreditobligationer, for hvilke 
der foreligger en umiddelbart anvendelig 
kreditvurdering fra et udpeget ECAI, 
tildeles en risikovægt i henhold til tabel 6a, 
som svarer til ECAI'ets kreditvurdering i 
henhold til artikel 136."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 129 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

50b) Artikel 129, stk. 5, affattes således:
5. Særligt dækkede obligationer og særligt 
dækkede realkreditobligationer, for hvilke 
der ikke foreligger en kreditvurdering fra et 
udpeget ECAI, risikovægtes på grundlag af 
den risikovægt, der tildeles privilegerede 
usikrede eksponeringer mod det institut, 
der har udstedt dem.  Følgende 
sammenhæng mellem risikovægtene 
anvendes:

"5. Særligt dækkede obligationer og særligt 
dækkede realkreditobligationer, for hvilke 
der ikke foreligger en umiddelbart 
anvendelig kreditvurdering fra et udpeget 
ECAI, risikovægtes på grundlag af den 
risikovægt, der tildeles privilegerede 
usikrede eksponeringer mod det institut, 
der har udstedt dem. Følgende 
sammenhæng mellem risikovægtene 
anvendes:

a) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 20 %, 

a) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 20 %, 
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risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 10 %.

risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 10 %.

aa) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 30 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 15 %.
ab) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 40 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 20 %.

(b) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 50 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 20 %. 

b) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 50 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 20 %.

ba) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 75 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 35 %.

c) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 100 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 50 %.

c) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 100 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 50 %.

d) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 150 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 100 %.

d) Hvis eksponeringerne mod instituttet 
tildeles en risikovægt på 150 %, 
risikovægtes de særligt dækkede 
obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer med 100 %."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 51
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 131 – Tabel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Tabel 7 i artikel 131 affattes 
således:

udgår

Tabel 7
[...]

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 51 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 575/2013
Artikel 132c – stk. 2 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

51a) Artikel 132c, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:

Institutterne beregner eksponeringsværdien 
af et minimumsværditilsagn, der opfylder 
betingelserne i denne artikels stk. 3, som 
den diskonterede nutidsværdi af det 
garanterede beløb ved hjælp af en 
misligholdelsesrisikofri 
diskonteringsfaktor. Institutterne kan 
reducere eksponeringsværdien af 
minimumsværditilsagnet med ethvert 
indregnet tab vedrørende 
minimumsværditilsagnet i henhold til den 
gældende regnskabsstandard.

"Institutterne beregner 
eksponeringsværdien af et 
minimumsværditilsagn, der opfylder 
betingelserne i denne artikels stk. 3, som 
den diskonterede nutidsværdi af det 
garanterede beløb ved hjælp af en 
diskonteringsfaktor, der er udledt af en 
risikofri sats. Institutterne kan reducere 
eksponeringsværdien af 
minimumsværditilsagnet med ethvert 
indregnet tab vedrørende 
minimumsværditilsagnet i henhold til den 
gældende regnskabsstandard."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i 
venturekapitalselskaber eller lignende 
investeringer, der erhverves i forventning 
om betydelige kapitalgevinster på kort sigt.

b) private equity-investeringer, 
investeringer i venturekapitalselskaber eller 
investeringer, der erhverves i forventning 
om betydelige kapitalgevinster på kort sigt.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit tildeles langsigtede 
egenkapitalinvesteringer, herunder 
investeringer i aktier tilhørende 
erhvervskunder, som instituttet har eller 
har til hensigt at etablere en langsigtet 
forretningsforbindelse med, samt 
venturekapitalselskaber og gælds-
/aktieswap med henblik på 
virksomhedsomstrukturering en risikovægt 
i overensstemmelse med stk. 3 eller 5, alt 
efter hvad der er relevant. Med henblik på 
denne artikel forstås ved en langsigtet 
egenkapitalinvestering en 
egenkapitalinvestering, der besiddes i 
mindst tre år eller længere, eller som er 
foretaget med henblik på besiddelse i 
mindst tre år som godkendt af instituttets 
øverste ledelse.

Uanset første afsnit tildeles langsigtede 
egenkapitalinvesteringer, herunder 
investeringer i aktier tilhørende 
erhvervskunder, som instituttet har eller 
har til hensigt at etablere en langsigtet 
forretningsforbindelse med, og gælds-
/aktieswap med henblik på 
virksomhedsomstrukturering en risikovægt 
i overensstemmelse med stk. 3 eller 5, alt 
efter hvad der er relevant. Med henblik på 
denne artikel forstås ved en langsigtet 
egenkapitalinvestering en 
egenkapitalinvestering, der besiddes i 
mindst tre år eller længere, eller som er 
foretaget med henblik på besiddelse i 
mindst tre år som godkendt af instituttets 
øverste ledelse.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Institutter, der har fået forudgående 
tilladelse fra de kompetente myndigheder, 
kan tildele aktieeksponeringer, der er 
indgået i henhold til 
lovgivningsprogrammer til fremme af 
bestemte sektorer i økonomien, en 
risikovægt på 100 %, hvis programmerne 
opfylder samtlige følgende betingelser:

5. Institutter, der har fået forudgående 
tilladelse fra de kompetente myndigheder, 
kan tildele aktieeksponeringer, der er 
indgået i henhold til 
lovgivningsprogrammer til fremme af 
bestemte sektorer i økonomien, på op til 
den del af sådanne aktieeksponeringer, 
der tilsammen ikke overstiger 10 % af 
institutternes kapitalgrundlag, en 
risikovægt på 100 %, hvis programmerne 
opfylder samtlige følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lovgivningsprogrammerne 
tilvejebringer betydelige støttemidler, 
herunder i form af garantier fra 
multilaterale udviklingsbanker, offentlige 
udviklingskreditinstitutter som defineret i 
artikel 429a, stk. 2, eller internationale 
organisationer, til investeringen i instituttet

a) lovgivningsprogrammerne 
tilvejebringer betydelige støttemidler eller 
garantier fra multilaterale 
udviklingsbanker, offentlige 
udviklingskreditinstitutter som defineret i 
artikel 429a, stk. 2, eller internationale 
organisationer, til investeringen i instituttet

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 5 – litra ba (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) lovgivningsprogrammer eller 
garantier indebærer restriktioner for 
egenkapitalinvesteringen, f.eks. 
begrænsninger vedrørende størrelsen og 
typen af virksomheder, som instituttet 
investerer i, vedrørende maksimumsbeløb 
for ejerskabsinteresser, vedrørende den 
geografiske placering og vedrørende 
andre relevante faktorer, der begrænser 
investeringens potentiale for det 
investerende institut

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 133 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sådanne aktieeksponeringer 
overstiger tilsammen ikke 10 % af 
institutternes kapitalgrundlag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 53 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 134 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Stk. 6 affattes således:
6. Hvis et institut yder 
kreditrisikoafdækning for en række 
eksponeringer, på den betingelse at den 

"6. Risikovægtede eksponeringsbeløb 
beregnes for "first-to-default"-
kreditderivater. Med henblik herpå 
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n'te misligholdelse blandt disse 
eksponeringer udløser betaling, og således 
at denne kreditbegivenhed bringer den 
pågældende kontrakt til ophør, aggregeres 
risikovægtene for eksponeringerne i 
kurven, med undtagelse af n-1-
eksponeringer, op til højst 1 250 % og 
ganges med den nominelle værdi af den 
afdækning, der ydes af kreditderivatet, for 
at nå frem til de risikovægtede 
eksponeringsbeløb. De n-1-eksponeringer, 
der skal udeholdes fra aggregeringen, 
fastsættes således, at de indbefatter de 
eksponeringer, der hver især resulterer i 
en lavere risikovægtet værdi end den 
risikovægtede værdi af samtlige 
eksponeringer i aggregeringen.

aggregeres risikovægtene for de 
underliggende aktiver i kurven op til højst 
1250 % og multipliceres med den 
nominelle værdi af den afdækning, der 
ydes af kreditderivatet, for at nå frem til det 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
eksponeringen i forbindelse med det 
pågældende derivat.

For så vidt angår "second to default"-
kreditderivater er behandlingen identisk, 
bortset fra at ved aggregeringen af 
risikovægtene medtages det underliggende 
aktiv med det laveste risikovægtede 
eksponeringsbeløb ikke i beregningen. En 
sådan behandling finder også anvendelse 
på "nth-to-default"-kreditderivater, hvor 
n-1-aktiver med de laveste risikovægtede 
eksponeringer udelukkes fra 
beregningen."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=DA)

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 139 – stk. 2 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er ikke en specialiseret långivning i) er ikke en specialiseret långivning 
eller en eksponering i form af særligt 
dækkede obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer
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Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 139 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kreditvurderingen resulterer i en 
lavere risikovægt og eksponeringen:

b) kreditvurderingen resulterer i en 
lavere risikovægt, end der ville opnås, når 
eksponeringen behandles som ikke-
kreditvurderet, og den pågældende 
eksponering:

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 139 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er ikke en specialiseret långivning i) er ikke en specialiseret långivning 
eller en eksponering i form af særligt 
dækkede obligationer og særligt dækkede 
realkreditobligationer

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 58 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 142 – stk. 1 – litra c



PE731.818v01-00 64/164 PR\1255743DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) "erhvervseksponering": enhver 
eksponering, der henføres til de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra c), nr. i), ii) og iii)

1c) "erhvervseksponering": enhver 
eksponering, der henføres til en af de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra c), nr. i), ii) og iii)

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 58 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 142 – stk. 1 – litra l e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e) "detaileksponeringsklasse": enhver 
eksponering, der henføres til de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra d), nr. i), ii), iii) og 
iv).

1e) "detaileksponeringsklasse": enhver 
eksponering, der henføres til en af de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra d), nr. i), ii), iii) og 
iv).

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 58 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 142 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "eksponeringstype": en gruppe 
homogent forvaltede eksponeringer inden 
for en eksponeringsklasse, som kan være 
begrænset til en enkelt enhed eller en 
enkelt undergruppe af enheder inden for en 
koncern, såfremt den samme 
eksponeringstype forvaltes forskelligt i 
andre af koncernens enheder.

2) "eksponeringstype": en gruppe 
homogent forvaltede eksponeringer, som 
kan være begrænset til en enkelt enhed 
eller en enkelt undergruppe af enheder 
inden for en koncern, såfremt den samme 
eksponeringstype forvaltes forskelligt i 
andre af koncernens enheder.
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Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eksponeringer mod selskaber, som 
opdeles i følgende eksponeringsklasser:

c) eksponeringer mod selskaber 
henføres til følgende eksponeringsklasser:

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 2 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) detaileksponeringer, som opdeles i 
følgende eksponeringsklasser:

d) detaileksponeringer henføres til 
følgende eksponeringsklasser:

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra e – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 5 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) eksponeringer mod en SMV, jf. 
artikel 5, nr. 8), forudsat – i det tilfælde – 
at det samlede beløb, som låntager eller en 
gruppe af indbyrdes forbundne låntagere 
skylder instituttet og moderselskaber og 

ii) eksponeringer mod en SMV, jf. 
artikel 5, nr. 8), forudsat – i det tilfælde – 
at det samlede beløb, som låntager eller en 
gruppe af indbyrdes forbundne låntagere 
skylder instituttet og moderselskaber og 
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dets datterselskaber, herunder misligholdte 
eksponeringer, men med undtagelse af 
eksponeringer sikret ved beboelsesejendom 
op til ejendomsværdien, ikke overstiger 
1 mio. EUR, så vidt det er instituttet 
bekendt, og instituttet har taget rimelige 
skridt til at kontrollere eksponeringens 
størrelse

dets datterselskaber, herunder misligholdte 
eksponeringer, men med undtagelse af 
eksponeringer sikret ved beboelsesejendom 
op til ejendomsværdien, så vidt det er 
instituttet bekendt, ikke overstiger 1 mio. 
EUR, og instituttet har taget rimelige skridt 
til at kontrollere eksponeringens størrelse

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra e – nr. iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 5a – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Detaileksponeringer, der tilhører en 
type eksponeringer, der opfylder alle 
følgende betingelser, kan henføres til 
QRRE-eksponeringsklassen:

5a. Detaileksponeringer, der tilhører en 
type eksponeringer, der opfylder alle 
følgende betingelser, skal henføres til 
QRRE-eksponeringsklassen:

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 –  litra e – nr. iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 5 a – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) eksponeringerne af den pågældende 
eksponeringstype er rettet mod 
enkeltpersoner

a) eksponeringerne af den pågældende 
eksponeringstype er rettet mod en eller 
flere fysiske personer

Or. en
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra e – nr. iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 5 a – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandlingen som en kvalificeret 
revolverende detaileksponering er 
konsistent med de underliggende 
risikokarakteristika for den 
eksponeringstype, som den tilhører.

e) behandlingen af eksponeringer 
henført til den pågældende 
eksponeringstype som kvalificerede 
revolverende detaileksponeringer er 
konsistent med de underliggende 
risikokarakteristika for den pågældende 
eksponeringstype.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra g
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelsen af IPRE-kategorien, 
navnlig med hensyn til hvilke ADC-
eksponeringer og eksponeringer sikret ved 
fast ejendom der kan eller skal 
kategoriseres som IPRE, hvis disse 
eksponeringer ikke i væsentlig grad 
afhænger af pengestrømme genereret af 
ejendommen med henblik på deres 
tilbagebetaling.

b) fastlæggelsen af IPRE-kategorien, 
navnlig med hensyn til hvilke ADC-
eksponeringer og eksponeringer sikret ved 
fast ejendom der kan eller skal 
kategoriseres som IPRE, hvis disse 
eksponeringer ikke i væsentlig grad 
afhænger af pengestrømme genereret af 
ejendommen med henblik på deres 
tilbagebetaling.

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61 – litra h
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 147 – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der yderligere præciserer de klasser, der er 
omhandlet i stk. 2, hvis det er nødvendigt, 
og betingelserne og kriterierne for at 
henføre eksponeringer til disse klasser.

11. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der yderligere præciserer de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 62 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 148 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et institut, der har tilladelse til at 
anvende IRB-metoden i overensstemmelse 
med artikel 107, stk. 1, skal sammen med 
et moderselskab og dets datterselskaber 
implementere IRB-metoden for mindst en 
af de eksponeringsklasser, der er 
omhandlet i artikel 147, stk. 2, litra a), litra 
a1), nr. i) og ii), litra b), litra c), nr. i), ii) 
og iii), litra d), nr. i), ii), iii) og iv), litra 
e1), litra f) og litra g) Når et institut 
implementerer IRB-metoden for en af 
disse eksponeringsklasser, skal dette gøres 
for alle eksponeringer i den pågældende 
eksponeringsklasse, medmindre det har 
fået tilladelse fra de kompetente 
myndigheder til permanent at anvende 
standardmetoden i overensstemmelse med 
artikel 150.

1. Et institut, der har tilladelse til at 
anvende IRB-metoden i overensstemmelse 
med artikel 107, stk. 1, skal sammen med 
et moderselskab og dets datterselskaber 
implementere IRB-metoden for mindst en 
af de eksponeringsklasser, der er 
omhandlet i artikel 147, stk. 2, litra a), litra 
a1), nr. i) og ii), litra b), litra c), nr. i), ii) 
og iii), litra d), nr. i), ii), iii) og iv), litra e1) 
og litra g). Når et institut har 
implementeret IRB-metoden for en 
bestemt eksponeringsklasse, skal dette 
gøres for alle eksponeringer i den 
pågældende eksponeringsklasse, 
medmindre det har fået tilladelse fra de 
kompetente myndigheder til permanent at 
anvende standardmetoden i 
overensstemmelse med artikel 150.

Or. en
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Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 62 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 148 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de kompetente 
myndigheders forudgående tilladelse kan 
IRB-metoden implementeres trinvist for de 
forskellige eksponeringstyper inden for 
samme eksponeringsklasse og inden for 
samme forretningsenhed og for de 
forskellige forretningsenheder i samme 
koncern eller med henblik på anvendelse af 
egne estimater af LGD'er eller IRB-CCF'er.

Med forbehold af de kompetente 
myndigheders forudgående tilladelse kan 
IRB-metoden inden for en bestemt 
eksponeringsklasse implementeres trinvist 
for de forskellige eksponeringstyper inden 
for samme forretningsenhed, for de 
forskellige forretningsenheder i samme 
koncern eller med henblik på anvendelse af 
egne estimater af LGD'er eller anvendelse 
af IRB-CCF'er.

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 62 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 148 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
fastsætter en frist, inden for hvilken et 
institut og et eventuelt moderselskab og 
dets datterselskaber skal implementere 
IRB-metoden for alle eksponeringer inden 
for en eksponeringsklasse for de forskellige 
forretningsenheder i samme koncern eller 
med henblik på anvendelse af egne 
estimater af LGD'er eller IRB-CCF'er. De 
kompetente myndigheder fastsætter en 
frist, som de anser for passende på 
grundlag af arten og omfanget af de berørte 
institutters eller et eventuelt moderselskabs 
og dets datterselskabers aktiviteter samt 
antallet og arten af de ratingsystemer, der 
skal implementeres.

2. De kompetente myndigheder 
fastsætter en frist, inden for hvilken et 
institut og et eventuelt moderselskab og 
dets datterselskaber skal implementere 
IRB-metoden for alle eksponeringer inden 
for en bestemt eksponeringsklasse for de 
forskellige eksponeringstyper inden for 
samme forretningsenhed, for de 
forskellige forretningsenheder i samme 
koncern eller med henblik på anvendelse af 
egne estimater af LGD'er eller anvendelse 
af IRB-CCF, alt efter hvad der er 
relevant. De kompetente myndigheder 
fastsætter en frist, som de anser for 
passende på grundlag af arten og omfanget 
af de berørte institutters eller et eventuelt 
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moderselskabs og dets datterselskabers 
aktiviteter samt antallet og arten af de 
ratingsystemer, der skal implementeres.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 62 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 148 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) Stk. 3 affattes således:
3. Institutter implementerer IRB-metoden 
efter de betingelser, de kompetente 
myndigheder har fastsat.  Den kompetente 
myndighed udformer disse betingelser, så 
de sikrer, at den fleksibilitet, der følger af 
stk. 1, ikke anvendes selektivt til at opnå 
reducerede kapitalgrundlagskrav for de 
eksponeringsklasser eller 
forretningsenheder, som endnu ikke er 
omfattet af IRB-metoden, eller til brug for 
egne estimater af LGD og 
konverteringsfaktorer.

"3. Institutter implementerer IRB-metoden 
efter de betingelser, de kompetente 
myndigheder har fastsat. Den kompetente 
myndighed udformer disse betingelser, så 
de sikrer, at den fleksibilitet, der følger af 
stk. 1, ikke anvendes selektivt til at opnå 
reducerede kapitalgrundlagskrav for de 
eksponeringstyper eller 
forretningsenheder, som endnu ikke er 
omfattet af IRB-metoden, eller til brug for 
egne estimater af LGD eller anvendelse af 
IRB-CCF."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=DA)

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 63 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 150 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksponeringer henført til 
eksponeringsklasser, for hvilke 
institutterne har besluttet ikke at 
implementere IRB-metoden til beregning 

udgår
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af de risikovægtede eksponeringsbeløb og 
værdien af forventede tab

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 63 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 150 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eksponeringer, for hvilke 
institutterne ikke på forhånd har fået 
tilladelse fra de kompetente myndigheder 
til at anvende IRB-metoden til beregning af 
de risikovægtede eksponeringsbeløb og 
værdien af forventede tab.

c) eksponeringer, der henføres til 
eksponeringsklasser eller tilhører 
eksponeringstyper inden for en 
eksponeringsklasse, for hvilke institutterne 
ikke på forhånd har fået tilladelse fra de 
kompetente myndigheder til at anvende 
IRB-metoden til beregning af de 
risikovægtede eksponeringsbeløb og 
værdien af forventede tab.

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 63 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 150 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut, der har tilladelse til at anvende 
IRB-metoden til beregning af 
risikovægtede eksponeringsbeløb og værdi 
af forventede tab for en given 
eksponeringsklasse, kan med forbehold af 
den kompetente myndigheds forudgående 
tilladelse anvende standardmetoden på 
visse eksponeringstyper i den pågældende 
eksponeringsklasse, hvis disse 
eksponeringstyper er uden større betydning 

Et institut, der har tilladelse til at anvende 
IRB-metoden til beregning af 
risikovægtede eksponeringsbeløb og værdi 
af forventede tab for en given 
eksponeringsklasse, kan med forbehold af 
den kompetente myndigheds forudgående 
tilladelse efter implementeringen af IRB-
metoden for givne eksponeringsklasser 
anvende standardmetoden på visse 
eksponeringstyper i de pågældende 
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med hensyn til størrelse og opfattet 
risikoprofil.

eksponeringsklasser, hvis disse 
eksponeringstyper er uden større betydning 
med hensyn til størrelse og opfattet 
risikoprofil.

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 63 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 150 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut, der kun har tilladelse til at 
anvende IRB-metoden til beregning af 
størrelsen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb for visse 
eksponeringstyper inden for en 
eksponeringsklasse, anvender 
standardmetoden for de resterende 
eksponeringstyper i den pågældende 
eksponeringsklasse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 64 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 151 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eksponeringer mod store selskaber. c) eksponeringer mod store selskaber, 
der ikke henføres til den 
eksponeringsklasse, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra c), nr. ii).

Or. en
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Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 64 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 151 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For eksponeringer, der tilhører 
eksponeringsklasserne i artikel 147, stk. 2, 
litra a), a1) og c), med undtagelse af de 
eksponeringer, der er omhandlet i 
nærværende stykkes første afsnit, anvender 
institutterne LGD-værdierne i artikel 161, 
stk. 1, og SA-CCF'en i overensstemmelse 
med artikel 166, stk. 8, 8a og 8b, 
medmindre de har fået tilladelse til at 
anvende deres egne estimater af LGD'er og 
CCF'er for disse eksponeringer i 
overensstemmelse med nærværende 
artikels stk. 9.

For eksponeringer, der tilhører 
eksponeringsklasserne i artikel 147, stk. 2, 
litra a) og a1), og eksponeringer, der 
tilhører erhvervseksponeringsklassen, 
med undtagelse af de eksponeringer, der er 
omhandlet i nærværende stykkes første 
afsnit, anvender institutterne LGD-
værdierne i artikel 161, stk. 1, og SA-
CCF'en i overensstemmelse med 
artikel 166, stk. 8, 8a og 8b, medmindre de 
har fået tilladelse til at anvende deres egne 
estimater af LGD'er og CCF'er for disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 9.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 64 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 151 – stk. 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere den 
behandling, der finder anvendelse på 
eksponeringer, der tilhører 
eksponeringsklassen "erhvervede 
erhvervsfordringer", som er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra c), nr. iii), og 
eksponeringsklassen "erhvervede 
detailfordringer", som er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, litra d), nr. iii), med 
henblik på beregning af risikovægtede 

13. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på yderligere at præcisere den 
behandling i dette kapitel, der finder 
anvendelse på eksponeringer i form af 
erhvervede fordringer, som er omhandlet i 
artikel 153 og 154, med henblik på 
beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb for 
misligholdelsesrisikoen og 
udvandingsrisikoen ved disse 
eksponeringer, herunder med henblik på 
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eksponeringsbeløb for 
misligholdelsesrisikoen og 
udvandingsrisikoen ved disse 
eksponeringer, herunder med henblik på 
anerkendelse af 
kreditrisikoreduktionsteknikker.

anerkendelse af 
kreditrisikoreduktionsteknikker.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 65
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 152 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Institutter, der anvender 
transparensmetoden i henhold til denne 
artikels stk. 2 og 3, og som ikke anvender 
metoderne fastsat i dette kapitel eller i 
kapitel 5, alt efter hvad der relevant, for 
alle eller dele af CIU'ens underliggende 
eksponeringer, beregner risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab i overensstemmelse med følgende 
principper:

4. Institutter, der anvender 
transparensmetoden i henhold til denne 
artikels stk. 2 og 3, og som ikke anvender 
metoderne fastsat i dette kapitel eller i 
kapitel 5, alt efter hvad der relevant, for 
alle eller dele af CIU'ens underliggende 
eksponeringer, beregner risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab for de pågældende dele af de 
underliggende eksponeringer i 
overensstemmelse med følgende 
principper:

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 66 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 153 – stk. 1 – litra iii – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

M = løbetiden og udtrykkes i år og 
beregnes i overensstemmelse med 
artikel 162."

M = løbetiden og udtrykkes i år og 
fastsættes i overensstemmelse med 
artikel 162."
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Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 67 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 154 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den risikovægt, der finder anvendelse i 
henhold til stk. 1, nr. ii), på eksponeringer, 
der er delvist sikret ved beboelsesejendom, 
finder også anvendelse på den usikrede del 
af den underliggende eksponering.

Den risikovægt, der er beregnet for en 
eksponering, der er delvis sikret ved 
beboelsesejendom, i henhold til stk. 1, nr. 
ii), under hensyntagen til en 
korrelationskoefficient R som fastsat i 
nærværende stykkes første afsnit, finder 
anvendelse på både den sikrede og den 
usikrede del af den underliggende 
eksponering.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 157 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) metoden til beregning af det 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
udvandingsrisiko ved erhvervede 
fordringer, herunder anerkendelse af 
kreditrisikoreduktionsteknikker i 
overensstemmelse med artikel 160, stk. 4, 
og betingelserne for anvendelse af egne 
estimater og fallbackparametre

a) metoden til beregning af det 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
udvandingsrisiko ved erhvervede 
fordringer, herunder anerkendelse af 
kreditrisikoreduktionsteknikker i 
overensstemmelse med artikel 160, stk. 4, 
og betingelserne for anvendelse af egne 
estimater og fallbackparametre

Or. en
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Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 157 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vurderingen af 
ubetydelighedskriteriet for den 
eksponeringstype, der er omhandlet i stk. 
5.

b) vurderingen af 
ubetydelighedskriteriet for 
eksponeringstyper, der er omhandlet i stk. 
5.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 159 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på den beregning, der er 
omhandlet i første afsnit, behandler 
institutter nedslag eller præmier fastsat i 
overensstemmelse med artikel 166, stk. 1, i 
forbindelse med balanceførte 
eksponeringer, der er erhvervet som 
misligholdte eksponeringer, på samme 
måde som specifikke 
kreditrisikojusteringer. Nedslag eller 
præmier i forbindelse med balanceførte 
eksponeringer, der er erhvervet som ikke-
misligholdte eksponeringer, medtages ikke 
i beregningen af IRB-underskuddet og 
IRB-overskuddet. Specifikke 
kreditrisikojusteringer for misligholdte 
eksponeringer må ikke anvendes til at 
dække værdien af forventede tab på andre 
eksponeringer. Værdien af de forventede 
tab vedrørende securitiserede 
eksponeringer og de generelle og 
specifikke kreditrisikojusteringer, der 
foretages for disse eksponeringer, indgår 

Med henblik på den beregning, der er 
omhandlet i stk. 1, behandler institutter 
nedslag fastsat i overensstemmelse med 
artikel 166, stk. 1, i forbindelse med 
balanceførte eksponeringer, der er 
erhvervet som misligholdte eksponeringer, 
på samme måde som specifikke 
kreditrisikojusteringer. Nedslag i 
forbindelse med balanceførte 
eksponeringer, der er erhvervet som ikke-
misligholdte eksponeringer, medtages ikke 
i beregningen af IRB-underskuddet og 
IRB-overskuddet. Specifikke 
kreditrisikojusteringer for misligholdte 
eksponeringer må ikke anvendes til at 
dække værdien af forventede tab på andre 
eksponeringer. Værdien af de forventede 
tab vedrørende securitiserede 
eksponeringer og de generelle og 
specifikke kreditrisikojusteringer, der 
foretages for disse eksponeringer, indgår 
ikke i beregningen af IRB-underskuddet og 
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ikke i beregningen af IRB-underskuddet og 
IRB-overskuddet."

IRB-overskuddet."

Or. en

 Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 160 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For eksponeringer, der er henført til 
eksponeringsklassen "eksponeringer mod 
institutter" som omhandlet i artikel 147, 
stk. 2, litra b), eller "eksponeringer mod 
selskaber" som omhandlet i artikel 147, 
stk. 2, litra c), udelukkende med henblik på 
beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab på disse eksponeringer, navnlig med 
henblik på artikel 153, artikel 157, 
artikel 158, stk. 1, 5 og 10, må de PD-
værdier, der anvendes i inputtet i formlerne 
for risikovægte og forventet tab, ikke være 
mindre end følgende værdi: 0,05 % ("PD- 
inputgulv")."

1. For eksponeringer, der er henført til 
eksponeringsklassen "eksponeringer mod 
institutter" som omhandlet i artikel 147, 
stk. 2, litra b), eller "eksponeringer mod 
selskaber" som omhandlet i artikel 147, 
stk. 2, litra c), udelukkende med henblik på 
beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab på disse eksponeringer, navnlig med 
henblik på artikel 153, artikel 157, 
artikel 158, stk. 1, 5 og 10, må PD for hver 
eksponering, der anvendes i inputtet i 
formlerne for risikovægte og forventet tab, 
ikke være mindre end følgende værdi: 
0,05 % ("PD- inputgulv")."

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) privilegerede eksponeringer uden 
FCP mod centralregeringer og 
centralbanker og enheder i den finansielle 
sektor: 45 %".

a) privilegerede eksponeringer uden 
anerkendt FCP mod centralregeringer og 
centralbanker og enheder i den finansielle 
sektor: 45 %".
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Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 1 – litra aa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) privilegerede eksponeringer uden 
FCP mod selskaber, der ikke er enheder i 
den finansielle sektor: 40 %".

aa) privilegerede eksponeringer uden 
anerkendt FCP mod selskaber, der ikke er 
enheder i den finansielle sektor: 40 %".

Or. en

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For en eksponering, der er dækket 
af en ufinansieret kreditrisikoafdækning, 
kan et institut, der anvender sine egne 
LGD-estimater i henhold til artikel 143 for 
både den oprindelige eksponering og 
direkte sammenlignelige eksponeringer 
mod udbyderen af kreditrisikoafdækning, 
indregne den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning i LGD i 
overensstemmelse med artikel 183.

3. For en eksponering, der er dækket 
af en ufinansieret kreditrisikoafdækning, 
kan et institut, der anvender sine egne 
LGD-estimater i henhold til artikel 143 for 
både den eksponering, der er dækket af en 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, og 
direkte sammenlignelige eksponeringer 
mod udbyderen af kreditrisikoafdækning, 
indregne den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning i LGD i 
overensstemmelse med artikel 183.

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For eksponeringer, der er henført til 
eksponeringsklassen 
"erhvervseksponeringsklasse", som er 
omhandlet i artikel 147, stk. 2, litra c), og 
udelukkende med henblik på beregning af 
risikovægtede eksponeringsbeløb og værdi 
af forventede tab og navnlig med henblik 
på artikel 153, stk. 1, nr. iii), artikel 157 og 
artikel 158, stk. 1, 5 og 10, må de LGD-
værdier, der anvendes i forbindelse med 
input i formler for risikovægt og forventet 
tab, hvis der anvendes egne LGD-
estimater, ikke være mindre end følgende 
inputgulv for LGD-værdier, og beregnet i 
overensstemmelse med stk. 5:

4. For eksponeringer, der er henført til 
eksponeringsklassen 
"erhvervseksponeringsklasse", og 
udelukkende med henblik på beregning af 
risikovægtede eksponeringsbeløb og værdi 
af forventede tab og navnlig med henblik 
på artikel 153, stk. 1, nr. iii), artikel 157 og 
artikel 158, stk. 1, 5 og 10, må det LGD for 
hver eksponering, der anvendes i 
forbindelse med input i formler for 
risikovægt og forventet tab, hvis der 
anvendes egne LGD-estimater, ikke være 
mindre end følgende inputgulv for LGD-
værdier, og beregnet i overensstemmelse 
med stk. 5:

Or. en

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på stk. 4 finder LGD-
inputgulvene i tabel 2a i nævnte stykke 
anvendelse for eksponeringer, der er fuldt 
ud sikret ved FCP, når værdien af FCP, 
efter anvendelsen af de berørte 
volatilitetsjusteringer Hc og Hfx i 
overensstemmelse med artikel 230, svarer 
til eller er større end værdien af den 
underliggende eksponering. Desuden 
finder disse værdier anvendelse på FCP, 
der er indregnet i henhold til dette kapitel.

5. Med henblik på stk. 4 finder LGD-
inputgulvene i tabel 2a i nævnte stykke 
anvendelse for eksponeringer, der er fuldt 
ud sikret ved FCP, når værdien af FCP, 
efter anvendelsen af de berørte 
volatilitetsjusteringer Hc og Hfx i 
overensstemmelse med artikel 230, svarer 
til eller er større end eksponeringsværdien 
af den underliggende eksponering. 
Desuden finder disse værdier anvendelse 
på FCP, der er indregnet i henhold til dette 
kapitel. I så fald skal FCP-typen "anden 
fysisk sikkerhed" i tabel 2aaa i artikel 
230, forstås som "anden fysisk og anden 
anerkendt sikkerhed".
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Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 5 – afsnit 2 – definitioner 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

LGDU-floor og LGDS-floor er de relevante 
gulvværdier i tabel 1

LGDU-floor og LGDS-floor er de relevante 
gulvværdier i tabel 2a

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I det omfang et institut anerkender 
FCP efter IRB-metoden, kan instituttet 
anerkende FCP ved beregningen af LGD-
inputgulvet for sikrede eksponeringer. 
Ellers finder LGD-inputgulvet for 
usikrede eksponeringer anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 161 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et institut, der anvender egne 6. Hvis et institut, der anvender egne 
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LGD-estimater for en given type usikrede 
erhvervseksponeringer, ikke kan tage 
hensyn til virkningen af FCP'en, der sikrer 
en af eksponeringerne af denne 
eksponeringstype i sine egne LGD-
estimater, har instituttet tilladelse til at 
anvende formlen i artikel 230, bortset fra at 
værdien LGDU i denne formel er 
instituttets eget LGD-estimat. I så fald 
indregnes FCP'en i overensstemmelse med 
kapitel 4, og instituttets eget LGD-estimat, 
der anvendes som værdien LGDU, beregnes 
på grundlag af underliggende tabsdata, 
undtagen eventuelle inddrivelser som følge 
af denne FCP.

LGD-estimater for en given type usikrede 
erhvervseksponeringer, ikke kan tage 
hensyn til virkningen af FCP'en, der sikrer 
en af eksponeringerne af denne 
eksponeringstype i sine egne LGD-
estimater, på grund af manglen på data 
om inddrivelser for den pågældende FCP, 
har instituttet tilladelse til at anvende 
formlen i artikel 230, bortset fra at værdien 
LGDU i denne formel er instituttets eget 
LGD-estimat for usikrede eksponeringer. I 
så fald indregnes FCP'en i 
overensstemmelse med kapitel 4, og 
instituttets eget LGD-estimat, der anvendes 
som værdien LGDU, beregnes på grundlag 
af underliggende tabsdata, undtagen 
eventuelle inddrivelser som følge af denne 
FCP.

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alternativt kan de kompetente 
myndigheder som led i den tilladelse, der 
er omhandlet i artikel 143, beslutte, om 
instituttet skal anvende løbetiden som 
fastsat i stk. 2 for alle disse eksponeringer 
eller for en undergruppe af disse 
eksponeringer.

Alternativt kan de kompetente 
myndigheder som led i den tilladelse, der 
er omhandlet i artikel 143, beslutte, om alle 
institutter skal anvende løbetiden som 
fastsat i stk. 2 for alle disse eksponeringer 
eller for en undergruppe af disse 
eksponeringer.

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 2 – litra db

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) For en rammeaftale om netting, der 
omfatter mere end én transaktionstype 
svarende til litra c), d) eller da), er 
løbetiden den vægtede gennemsnitlige 
restløbetid for transaktionerne, hvor 
løbetiden skal være mindst den længste 
ihændehaverperiode (udtrykt i år) for 
sådanne transaktioner som fastsat i 
artikel 224, stk. 2 (enten 10 dage eller 20 
dage, afhængigt af tilfældet). Løbetiden 
vægtes i forhold til den notionelle værdi af 
hver transaktion.

db) For en rammeaftale om netting, der 
omfatter mere end én af 
transaktionstyperne svarende til litra c), d) 
eller da), er løbetiden den vægtede 
gennemsnitlige restløbetid for 
transaktionerne, hvor løbetiden skal være 
mindst den længste ihændehaverperiode 
(udtrykt i år), der gælder for sådanne 
transaktioner som fastsat i artikel 224, 
stk. 2 (enten 10 dage eller 20 dage, 
afhængigt af tilfældet). Løbetiden vægtes i 
forhold til den notionelle værdi af hver 
transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra b – nr. iv
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) For institutter, der anvender de 
metoder, der er omhandlet i artikel 382a, 
stk. 1, litra a) eller b), til beregning af 
kapitalgrundlagskravet vedrørende 
kreditværdijusteringsrisici i forbindelse 
med transaktioner med en given modpart, 
må løbetiden ikke overstige 1 i den formel, 
der er fastsat i artikel 153, stk. 1, med 
henblik på beregning af de risikovægtede 
eksponeringsbeløb for modpartsrisiko for 
de samme transaktioner, jf. artikel 92, 
stk. 4, litra a) eller f), alt efter hvad der er 
relevant.

i) For institutter, der anvender de 
metoder, der er omhandlet i artikel 382a, 
stk. 1, litra a) eller b), til beregning af 
kapitalgrundlagskravet vedrørende 
kreditværdijusteringsrisici i forbindelse 
med transaktioner med en given modpart, 
må løbetiden ikke overstige 1 i den formel, 
der er fastsat i artikel 153, stk. 1, nr.iii), 
med henblik på beregning af de 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
modpartsrisiko for de samme transaktioner, 
jf. artikel 92, stk. 4, litra a) eller f), alt efter 
hvad der er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra b – nr. v
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) For revolverende eksponeringer 
bestemmes løbetiden ved anvendelse af 
facilitetens maksimale kontraktlige 
udløbsdato. Institutterne må ikke anvende 
tilbagebetalingsdatoen for det aktuelle 
træk, hvis denne dato ikke er facilitetens 
maksimale udløbsdato.

j) For revolverende eksponeringer 
bestemmes løbetiden ved anvendelse af 
facilitetens maksimale kontraktlige 
udløbsdato. Institutterne må ikke anvende 
tilbagebetalingsdatoen for det aktuelle 
træk, hvis denne dato ikke er facilitetens 
maksimale kontraktlige udløbsdato.

Or. en

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c – nr. ii – led l
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) selvlikviderende kortfristede 
handelsfinansieringstransaktioner i 
tilknytning til udveksling af varer eller 
tjenesteydelser, herunder erhvervede 
erhvervsfordringer, med en restløbetid på 
op til et år som omhandlet i artikel 4, stk. 
1, nr. 80).

b) selvlikviderende kortfristede 
handelsfinansieringstransaktioner i 
tilknytning til udveksling af varer eller 
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, nr. (80), og erhvervede fordringer, 
forudsat at de respektive eksponeringer 
har en restløbetid på op til et år.

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c – nr. ii – led 2
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udstedte og bekræftede remburser, 
som er kortfristede, dvs. med en løbetid på 
under et år, og selvlikviderende.

e) udstedte og bekræftede remburser, 
som er kortfristede, dvs. med en løbetid på 
under et år, og selvlikviderende.

Or. en

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 162 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår eksponeringer 
mod selskaber, der er etableret i Unionen, 
og som ikke er store selskaber, kan 
institutterne vælge at fastsætte løbetiden 
for alle sådanne eksponeringer som fastsat 
i stk. 1 i stedet for at anvende stk. 2.

4. For så vidt angår eksponeringer 
mod selskaber, der er etableret i Unionen, 
og som ikke er store selskaber som 
defineret i artikel 142, stk. 1, nr. 5a), skal 
de kompetente myndigheder afgøre, om 
alle institutterne skal fastsætte løbetiden 
for alle de nævnte eksponeringer som 
fastsat i stk. 1 i stedet for at anvende stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 76 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 163 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udelukkende med henblik på 
beregning af størrelsen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab i forbindelse med disse eksponeringer, 
og navnlig med henblik på artikel 154, 
artikel 157 og artikel 158, stk. 1, 5 og 10, 
må de PD-værdier, der anvendes som input 

1. Udelukkende med henblik på 
beregning af størrelsen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab i forbindelse med disse 
eksponeringer, navnlig med henblik på 
artikel 154, artikel 157 og artikel 158, stk. 
1, 5 og 10, må PD for hver 
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i formlerne for risikovægt og forventet tab, 
ikke være mindre end følgende:

detaileksponering, der anvendes som input 
i formlerne for risikovægt og forventet tab, 
ikke være mindre end den etårige PD for 
den interne låntagerklasse, som 
detaileksponeringen er knyttet til, samt 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 164 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på beregning af 
størrelsen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab i forbindelse med detaileksponeringer, 
og navnlig med henblik på artikel 154 stk. 
1, artikel 157 og artikel 158, stk. stk. 1 og 
10, må det LGD, der anvendes som input i 
formlerne for risikovægt og forventet tab, 
ikke være mindre end de LGD-
inputgulvværdier, der er fastsat i tabel 2aa 
og i overensstemmelse med stk. 4a og 4b:

4. Udelukkende med henblik på 
beregning af størrelsen af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab i forbindelse med 
detaileksponeringer, og navnlig med 
henblik på artikel 154 stk. 1, stk. 1, nr. ii), 
artikel 157 og artikel 158, stk. 1, 5 og 10, 
må det LGD for hver eksponering, der 
anvendes som input i formlerne for 
risikovægt og forventet tab, ikke være 
mindre end de LGD-inputgulvværdier, der 
er fastsat i tabel 2aa og i overensstemmelse 
med stk. 4a:

Or. en

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 164 – stk. 4 a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) med undtagelse af 
detaileksponeringer sikret ved 

b) med undtagelse af 
detaileksponeringer sikret ved 
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beboelsesejendom finder LGD-
inputgulvene i stk. 4, tabel 2aa, anvendelse 
på eksponeringer, der er fuldt ud sikret ved 
FCP, hvis værdien af FCP efter anvendelse 
af de relevante volatilitetsjusteringer i 
overensstemmelse med artikel 230 svarer 
til eller overstiger værdien af den 
underliggende eksponering

beboelsesejendom finder LGD-
inputgulvene i stk. 4, tabel 2aa, anvendelse 
på eksponeringer, der er fuldt ud sikret ved 
FCP, hvis værdien af FCP efter anvendelse 
af de relevante volatilitetsjusteringer i 
overensstemmelse med artikel 230 svarer 
til eller overstiger eksponeringsværdien af 
den underliggende eksponering

Or. en

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 164 – stk. 4 a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b) skal FCP-typen 
"anden fysisk sikkerhed" i tabel 2aaa i 
artikel 230, forstås som "anden fysisk og 
anden anerkendt sikkerhed".

Or. en

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 164 – stk. 4b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis et institut ikke kan medtage 
virkningerne af FCP'en, der sikrer en af 
eksponeringerne af denne 
eksponeringstype i sine egne LGD-
estimater, har instituttet tilladelse til at 
anvende formlen i artikel 230, bortset fra 
at værdien LGDU i denne formel er 
instituttets eget LGD-estimat. I så fald 
indregnes FCP'en i overensstemmelse 

udgår
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med kapitel 4, og instituttets eget LGD-
estimat, der anvendes som værdien 
LGDU, beregnes på grundlag af 
underliggende tabsdata, undtagen 
eventuelle inddrivelser som følge af denne 
FCP."

Or. en

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 79 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 166 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de udnyttede saldi for revolverende 
faciliteter er blevet securitiseret, sikrer 
institutterne, at de fortsat besidder det 
krævede kapitalgrundlag i forhold til de 
uudnyttede saldi, der er knyttet til 
securitiseringen.

Hvis kun de udnyttede saldi for 
revolverende faciliteter er blevet 
securitiseret, sikrer institutterne, at de 
fortsat besidder det krævede 
kapitalgrundlag i forhold til de uudnyttede 
saldi, der er knyttet til securitiseringen.

Or. en

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 79 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 166 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut, der ikke anvender IRB-CCF, 
beregner eksponeringsværdien som det 
forpligtede, men ikketrukne beløb 
multipliceret med den pågældende SA-
CCF.

Et institut, der ikke har fået tilladelse til at 
anvende IRB-CCF for en ikkebalanceført 
post, skal beregne eksponeringsværdien 
som det beløb, der er angivet i stk. 8a, 
multipliceret med den pågældende SA-
CCF.

Or. en
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Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 79 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 166 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut, der ikke anvender IRB-CCF, 
beregner eksponeringsværdien for 
uudnyttede lånetilsagn som det ikketrukne 
beløb multipliceret med den pågældende 
IRB-CCF.

Et institut, der anvender IRB-CCF, skal 
beregne eksponeringsværdien for 
uudnyttede lånetilsagn som det ikketrukne 
beløb multipliceret med den pågældende 
IRB-CCF.

Or. en

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 79 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 166 - stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. For en eksponering, for hvilken 
IRB-CCF ikke anvendes, er den gældende 
CCF den SA-CCF, der er foreskrevet i 
kapitel 2 for de samme typer poster som 
fastsat i artikel 111. Det beløb, som SA-
CCF'en skal anvendes på, er den laveste af 
værdien af den uudnyttede bevilgede 
kreditlinje og den værdi, der afspejler en 
eventuel begrænsning af facilitetens 
tilgængelighed, herunder forekomsten af en 
øvre grænse for det potentielle lånebeløb, 
som er knyttet til låntagerens indberettede 
pengestrømme. Hvis en facilitet er 
begrænset på denne måde, skal instituttet 
have tilstrækkelige procedurer for 
overvågning og forvaltning af kreditlinjen 
til støtte for forekomsten af denne 
begrænsning.

8a. For en eksponering, for hvilken et 
institut ikke har fået tilladelse til at 
anvende IRB-CCF, er den gældende CCF 
den SA-CCF, der er foreskrevet i kapitel 2 
for de samme typer poster som fastsat i 
artikel 111. Det beløb, som SA-CCF'en 
skal anvendes på, er den laveste af værdien 
af den ikketrukne bevilgede kreditlinje og 
den værdi, der afspejler en eventuel 
begrænsning af facilitetens tilgængelighed, 
herunder forekomsten af en øvre grænse 
for det potentielle lånebeløb, som er knyttet 
til låntagerens indberettede pengestrømme. 
Hvis en facilitet er begrænset på denne 
måde, skal instituttet have tilstrækkelige 
procedurer for overvågning og forvaltning 
af kreditlinjen til støtte for forekomsten af 
denne begrænsning.
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Or. en

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 79 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 166 – stk. 8c – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. Udelukkende med henblik på 
beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdi af forventede 
tab i forbindelse med eksponeringer, der 
opstår som følge af revolverende tilsagn, 
hvor IRB-CCF anvendes, navnlig i 
henhold til artikel 153, stk. 1, artikel 157, 
artikel 158, stk. 1, 5 og 10, må den 
eksponeringsværdi, der anvendes som 
input i formlerne for det risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab ikke være mindre end 
summen af:

8c. Når IRB-CCF anvendes, og 
udelukkende med henblik på beregning af 
risikovægtede eksponeringsbeløb og værdi 
af forventede tab i forbindelse med andre 
eksponeringer, der opstår som følge af 
revolverende tilsagn, end eksponeringer 
tildelt til eksponeringsklassen i 
overensstemmelse med artikel 147, stk. 2, 
litra a), navnlig i henhold til artikel 153, 
stk. 1, artikel 157, artikel 158, stk. 1, 5 og 
10, må den eksponeringsværdi for hver 
eksponering, der anvendes som input i 
formlerne for det risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab ikke være mindre end 
summen af::

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 170 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) transaktionernes 
risikokarakteristika, herunder med hensyn 
til produkter og finansieret 
kreditrisikoafdækning, indregnet 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, 
belåningsmål, sæsoneffekter og rangorden. 

b) transaktionernes 
risikokarakteristika, herunder med hensyn 
til produkter og finansieret 
kreditrisikoafdækning, indregnet 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, 
belåningsmål, sæsoneffekter og rangorden. 
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Institutterne tager eksplicit stilling til 
tilfælde, hvor flere eksponeringer er 
omfattet af samme sikkerhedsstillelse. For 
hver pulje, hvor instituttet vurderer PD og 
LGD, analyserer instituttet 
repræsentativiteten af faciliteternes alder 
med hensyn til den tid, der er gået siden 
indgåelsen, for PD, og den tid, der er gået 
siden misligholdelsesdatoen, for LGD i de 
data, der er anvendt til at udlede 
estimaterne af instituttets faktiske 
faciliteter.

Institutterne tager eksplicit stilling til 
tilfælde, hvor flere eksponeringer er 
omfattet af samme finansierede eller 
ufinansierede kreditrisikoafdækning.

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 83
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 171 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ratingsystemerne udformes på en 
sådan måde, at idiosynkratiske eller 
branchespecifikke ændringer er en faktor 
for migreringer fra en ratingklasse til en 
anden. Desuden skal virkningerne af 
konjunkturudviklinger tages i betragtning 
som en faktor for migrering af låntagere og 
faciliteter fra en ratingklasse eller pulje til 
en anden.

3. Selv om den tidshorisont, der 
anvendes til PD-estimering, er et år, skal 
institutterne anvende en længere 
tidshorisont ved tildelingen af ratings. En 
låntagerrating skal repræsentere 
instituttets vurdering af låntagerens evne 
og vilje til opfylde sine kontraktlige 
forpligtelser på trods af ugunstige 
økonomiske forhold eller uventede 
hændelser. Ratingsystemerne udformes på 
en sådan måde, at idiosynkratiske eller 
branchespecifikke ændringer er en faktor 
for migreringer fra en ratingklasse til en 
anden. Desuden skal virkningerne af 
konjunkturudviklinger tages i betragtning 
som en faktor for migrering af låntagere og 
faciliteter fra en ratingklasse eller pulje til 
en anden.

Or. en
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Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 172 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra d) skal instituttet have 
en passende politik for behandling af 
individuelle låntagerkunder og grupper af 
indbyrdes forbundne kunder.  Disse 
politikker skal indeholde en proces til 
identifikation af specifikke "wrong way"-
risici for hver juridisk enhed, som 
instituttet er eksponeret for. Transaktioner 
med modparter, hvor der er identificeret en 
specifik "wrong way"-risiko, behandles 
forskelligt ved beregningen af deres 
eksponeringsværdi." 

Med henblik på litra d) skal instituttet have 
en passende politik for behandling af 
individuelle låntagerkunder og grupper af 
indbyrdes forbundne kunder.  Disse 
politikker skal indeholde en proces til 
identifikation af specifikke "wrong way"-
risici for hver juridisk enhed, som 
instituttet er eksponeret for. Med henblik 
på kapitel 6 skal transaktioner med 
modparter, hvor der er identificeret en 
specifik "wrong way"-risiko, behandles 
forskelligt ved beregningen af deres 
eksponeringsværdi. Med henblik på 
kapitel 3 skal transaktioner med 
modparter, hvor der er identificeret en 
specifik "wrong way" -risiko, behandles 
forskelligt ved beregningen af deres tab 
givet misligholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 86 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 174 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Institutter, der anvender statistiske eller 
andre matematiske metoder ("modeller") til 
fordeling af eksponeringer i låntager- eller 
facilitetsratingklasser eller -puljer, skal 
opfylde følgende krav:.

Hvis et institut anvender statistiske eller 
andre matematiske metoder ("modeller") til 
fordeling af eksponeringer i låntager- eller 
facilitetsratingklasser eller -puljer, skal 
følgende krav opfyldes:

Or. en
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Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 87 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 176 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår eksponeringer, for 
hvilke dette kapitel gør det muligt at 
beregne egne estimater af LGD'er eller 
IRB-CCF'er, men for hvilke institutterne 
ikke anvender egne estimater af LGD'er 
eller IRB-CCF'er, skal institutterne 
indsamle og opbevare data om 
sammenligninger mellem realiserede 
LGD'er og værdierne i artikel 161, stk. 1, 
og mellem realiserede CCF'er og SA-
CCF'er som fastsat i artikel 166, stk. 8a.

3. For så vidt angår eksponeringer, for 
hvilke dette kapitel gør det muligt at 
benytte egne estimater af LGD'er eller 
benytte IRB-CCF'er, men for hvilke 
institutterne ikke anvender egne estimater 
af LGD'er eller IRB-CCF, skal 
institutterne indsamle og opbevare data om 
sammenligninger mellem realiserede 
LGD'er og værdierne i artikel 161, stk. 1, 
og mellem realiserede CCF'er og SA-
CCF'er som fastsat i artikel 166, stk. 8a.

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 89 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 178 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Låntageren har i over 90 dage været 
i restance med en væsentlig 
gældsforpligtelse over for instituttet, 
moderselskabet eller et af dets 
datterselskaber.

b) Låntageren har i over 90 på 
hinanden følgende dage været i restance 
med en væsentlig gældsforpligtelse over 
for instituttet, moderselskabet eller et af 
dets datterselskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 89 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 178 – stk. 7

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ca) Stk. 7 affattes således:
7. EBA udsteder retningslinjer for 
anvendelsen af denne artikel. Disse 
retningslinjer vedtages i overensstemmelse 
med artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010.

"7. EBA udsteder retningslinjer for 
anvendelsen af denne artikel og navnlig 
for at præcisere, hvad der udgør en 
væsentlig "formindsket finansiel 
forpligtelse" i tilfælde af krisebetinget 
omlægning med henblik på stk. 3, litra d). 
Disse retningslinjer vedtages i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 90 – litra a – nr. iv
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 180 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra h), og hvis den 
omhandlede observationsperiode strækker 
sig over længere tid for en kilde, og de 
pågældende data er relevante, anvendes 
den lange periode. Dataene skal omfatte en 
repræsentativ blanding af gode og dårlige 
år, der er relevante for eksponeringstypen.  
Institutter, som ikke har fået tilladelse af 
den kompetente myndighed, jf. artikel 143, 
til at benytte egne estimater for tab givet 
misligholdelse (LGD) eller 
konverteringsfaktorer, kan benytte 
relevante data, der dækker en periode på to 
år, når de implementerer IRB-metoden, 

Med henblik på litra h), og hvis den 
omhandlede observationsperiode strækker 
sig over længere tid for en kilde, og de 
pågældende data er relevante, anvendes 
den lange periode. Dataene skal være 
repræsentative for den sandsynlige 
variabilitet i misligholdelsesfrekvenserne, 
der er relevant for eksponeringstypen. 
Institutter, som ikke har fået tilladelse af 
den kompetente myndighed, jf. artikel 143, 
til at benytte egne estimater for tab givet 
misligholdelse (LGD) eller til at benytte 
IRB-CCF, kan benytte relevante data, der 
dækker en periode på to år, når de 
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forudsat at de får tilladelse af de 
kompetente myndigheder.  Den periode, 
der skal dækkes, forlænges hvert år med et 
år, indtil de relevante data dækker en 
periode på fem år. 

implementerer IRB-metoden, forudsat at de 
får tilladelse af de kompetente 
myndigheder. Den periode, der skal 
dækkes, forlænges hvert år med et år, indtil 
de relevante data dækker en periode på fem 
år.

Or. en

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 90 – litra b – nr. iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 180 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra e), og hvis den 
omhandlede observation strækker sig over 
længere tid for en kilde, og hvis de 
pågældende data er relevante, anvendes en 
sådan lang periode.  Dataene skal 
indeholde en repræsentativ blanding af 
gode og dårlige år i konjunkturcyklussen, 
der er relevante for eksponeringstypen. PD 
baseres på den observerede historiske 
gennemsnitlige etårige 
misligholdelsesfrekvens. Institutterne kan 
benytte relevante data, der dækker en 
periode på to år, når de implementerer 
IRB-metoden, forudsat at de får tilladelse 
af de kompetente myndigheder.  Den 
periode, der skal dækkes, forlænges hvert 
år med et år, indtil de relevante data 
dækker en periode på fem år.

Med henblik på litra e), og hvis den 
omhandlede observation strækker sig over 
længere tid for en kilde, og hvis de 
pågældende data er relevante, anvendes en 
sådan lang periode.  Dataene skal være 
repræsentative for den sandsynlige 
variabilitet i misligholdelsesfrekvenserne, 
der er relevant for eksponeringstypen. PD 
for hver ratingklasse skal baseres på den 
observerede historiske gennemsnitlige 
etårige misligholdelsesfrekvens, dvs. et 
simpelt gennemsnit baseret på antallet af 
låntagere (antalsvægtet), eller baseres på 
antallet af faciliteter, sidstnævnte kun 
hvis definitionen af misligholdelse 
anvendes på niveauet for individuelle 
kreditfaciliteter i henhold til artikel 178, 
stk. 1, andet afsnit, og andre metoder, 
herunder eksponeringsvægtede 
gennemsnit, er ikke tilladt. Institutterne 
kan benytte relevante data, der dækker en 
periode på to år, når de implementerer 
IRB-metoden, forudsat at de får tilladelse 
af de kompetente myndigheder.  Den 
periode, der skal dækkes, forlænges hvert 
år med et år, indtil de relevante data 
dækker en periode på fem år.

Or. en
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Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 92 – litra a – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Institutternes IRB-CCF skal 
afspejle muligheden for, at låntageren 
foretager yderligere træk op til det 
tidspunkt, hvor den begivenhed, der 
udløser en misligholdelse, indtræder. IRB-
CCF skal omfatte en større 
forsigtighedsmargen, hvis der er grund til 
at forvente en stærkere positiv korrelation 
mellem misligholdelsesraten og 
konverteringsfaktorens størrelse."

c) Institutternes IRB-CCF skal 
afspejle muligheden for, at låntageren 
foretager yderligere træk op til det 
tidspunkt, hvor den begivenhed, der 
udløser en misligholdelse, indtræder.

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 92 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Institutters IRB-CCF skal udvikles 
på grundlag af en fast tidshorisont på 12 
måneder. Med henblik herpå skal 
misligholdelsesresultaterne for hver 
observation i referencedatasættet kædes 
sammen med relevante låntager- og 
facilitetskarakteristika på en fast 
referencedato, der defineres som 12 
måneder før misligholdelsesdagen.

g) Institutters IRB-CCF skal estimeres 
på grundlag af en fast tidshorisont på 12 
måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 92 – litra a – litra iii 
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra g) skal 
misligholdelsesresultaterne for hver 
observation i referencedatasættet kædes 
sammen med relevante låntager- og 
facilitetskarakteristika på en fast 
referencedato, der skal fastsættes som 12 
måneder før misligholdelsesdagen.

Med henblik på litra g) skal hver 
misligholdelse kædes sammen med 
relevante låntager- og 
facilitetskarakteristika på den faste 
referencedato, der er defineret som 12 
måneder før datoen for misligholdelsen.

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 92 – litra a – litra iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra h) baseres IRB-CCF, 
der anvendes på bestemte eksponeringer, 
ikke på data, der sammenblander 
virkningerne af forskellige karakteristika, 
eller data fra eksponeringer, der udviser 
forskellige risikokarakteristika. IRB-CCF 
skal være baseret på passende homogene 
segmenter. Med henblik herpå er følgende 
praksisser ikke tilladt:

Med henblik på litra h) må IRB-CCF, der 
anvendes på bestemte eksponeringer, ikke 
baseres på data, der sammenblander 
virkningerne af forskellige karakteristika, 
eller data fra eksponeringer, der udviser 
væsentligt forskellige risikokarakteristika. 
IRB-CCF skal være baseret på passende 
homogene segmenter. Følgende praksisser 
er med henblik herpå ikke tilladt eller 
kræver en detaljeret vurdering og 
begrundelse:

Or. en
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Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 92 – litra a – litra iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) anvendelse af underliggende data 
for SMV/midtmarked på større 
selskabslåntagere

a) anvendelse af underliggende data 
for SMV/midtmarked på store 
selskabslåntagere

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 92 – litra a – litra iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) anvendelse af data, der er påvirket 
af ændringer i låntagernes miks af lån og 
andre kreditrelaterede produkter i 
observationsperioden, medmindre disse 
data er blevet effektivt justeret ved at fjerne 
virkningerne af ændringerne i 
produktmikset.

d) anvendelse af data, der er påvirket 
af ændringer i låntagernes miks af lån og 
andre kreditrelaterede produkter i 
observationsperioden, medmindre disse 
data er blevet effektivt justeret ved at fjerne 
virkningerne af ændringerne i 
produktmikset.

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 92 – litra a – litra iii 
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fastsættelse af gulve for CCF eller 
for observationer af eksponeringsværdier

a) fastsættelse af gulve eller lofter for 
realiserede CCF eller realiserede 
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eksponeringsværdier

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 92 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) som stk. 1a indsættes:
"1a. Institutterne skal sikre, at deres 
CCF-estimater effektivt isoleres fra de 
potentielle virkninger af en regional 
ustabilitet, der skyldes, at en facilitet er 
tæt på at blive udnyttet fuldt ud på 
referencedatoen."

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 92 – litra a b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 182 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a b) Som stk. 1b indsættes:
"1b. Referencedataene må ikke være 
begrænset til en facilitets udestående 
hovedstol eller den disponible 
facilitetsgrænse. Også påløbne renter, 
andre forfaldne betalinger og overtræk på 
faciliteten skal medtages i 
referencedataene."

Or. en
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Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 93 – litra b – nr. iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 183 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Med henblik på litra d) forstås ved" 
ubetinget garanti" en garanti, hvor 
kreditafdækningsaftalen ikke indeholder 
bestemmelser, hvis opfyldelse ligger uden 
for det långivende instituts direkte 
kontrol, og som kan forhindre, at 
garantistilleren forpligtes til at foretage en 
udbetaling rettidigt, hvis den oprindelige 
låntager undlader at betale forfaldne 
beløb. En bestemmelse i 
kreditrisikoafdækningsaftalen, der 
fastsætter, at det långivende instituts 
manglende rettidige omhu eller svig 
ophæver eller reducerer omfanget af den 
garanti, som garantistilleren tilbyder, 
udelukker ikke, at garantien betragtes 
som ubetinget. Enhver 
kreditrisikoafdækningsaftale, som i 
tilfælde af debitors svig kan opsiges, eller 
hvor omfanget af 
kreditrisikoafdækningen kan forringes, 
betragtes ikke som ubetinget.
Garantier, hvor garantistillerens betaling er 
betinget af, at det långivende institut først 
skal retsforfølge låntageren, og som kun 
dækker de tab, der er tilbage, efter at 
institutterne har afsluttet 
gældsomlægningsprocessen, betragtes som 
ubetingede.

Garantier, hvor garantistillerens betaling er 
betinget af, at det långivende institut først 
skal retsforfølge låntageren, og som kun 
dækker de tab, der er tilbage, efter at 
institutterne har afsluttet 
gældsomlægningsprocessen, betragtes som 
ubetingede.

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 93 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 183 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis institutterne indregner 
ufinansieret kreditrisikoafdækning efter 
PD/LGD-modelleringsmetoden, tildeles 
den dækkede del af den underliggende 
eksponering ikke en risikovægt, som ville 
være lavere end RW-gulvet for udbyderen 
af kreditrisikoafdækning. Med henblik 
herpå beregnes RW-gulvet for udbyderen 
af kreditrisikoafdækning ved hjælp af 
samme PD, samme LGD og samme 
risikovægtningsfunktion som dem, der 
anvendes for sammenlignelige direkte 
eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning, jf. artikel 236a.

4. Hvis institutterne indregner 
ufinansieret kreditrisikoafdækning efter 
PD/LGD-modelleringsmetoden, bør de 
afspejle den risikoreducerende virkning af 
den ufinansierede kreditrisikoafdækning 
for en given eksponeringstype gennem en 
justering af enten PD- eller LGD-
estimatet, og den dækkede del af den 
underliggende eksponering må ikke 
tildeles ikke en risikovægt, som ville være 
lavere end RW-gulvet for udbyderen af 
kreditrisikoafdækning. Med henblik herpå 
beregnes RW-gulvet for udbyderen af 
kreditrisikoafdækning ved hjælp af samme 
PD, samme LGD og samme 
risikovægtningsfunktion som dem, der 
anvendes for sammenlignelige direkte 
eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning, jf. artikel 236a.

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 95
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 192 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "metode med substitution af 
risikovægt i henhold til SA": substitution i 
overensstemmelse med artikel 235 af den 
underliggende eksponerings risikovægt 
med den risikovægt, der efter 
standardmetoden anvendes på en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning

5) "metode med substitution af 
risikovægt i henhold til SA": substitution af 
den underliggende eksponerings risikovægt 
med den risikovægt, der efter 
standardmetoden anvendes på en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning i 
overensstemmelse med artikel 235, når 
den garanterede eksponering behandles 
efter standardmetoden, og 
sammenlignelige direkte eksponeringer 
mod udbyderen behandles efter 
standardmetoden eller IRB-metoden
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Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 95
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 192 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "metode med substitution af 
risikovægt i henhold til IRB": substitution i 
overensstemmelse med artikel 235a af den 
underliggende eksponerings risikovægt 
med den risikovægt, der efter 
standardmetoden anvendes på en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning

6) "metode med substitution af 
risikovægt i henhold til IRB": substitution 
af den underliggende eksponerings 
risikovægt med den risikovægt, der efter 
standardmetoden anvendes på en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning i 
overensstemmelse med artikel 235a, når 
den garanterede eksponering behandles 
efter IRB-metoden, og sammenlignelige 
direkte eksponeringer mod udbyderen 
behandles efter standardmetoden

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra b – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) der foreligger en kreditvurdering 
for gældsinstrumenterne, der er foretaget af 
et ECAI eller et eksportkreditagentur, som:

ii) der foreligger en kreditvurdering 
for gældsinstrumenterne, der er foretaget af 
et ECAI eller et eksportkreditagentur, som 
opfylder alle følgende betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra b – punkt ii – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— er blevet anerkendt med henblik på 
kapitel 2

— ECAI'et eller 
eksportkreditagenturet er blevet anerkendt 
med henblik på kapitel 2

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra b – punkt ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— af EBA er blevet henført til 
kreditkvalitetstrin 1, 2, 3 eller 4 i henhold 
til reglerne i kapitel 2 om risikovægtning af 
eksponeringer mod centralregeringer og 
centralbanker

— kreditvurderingen er af EBA blevet 
henført til kreditkvalitetstrin 1, 2, 3 eller 4 i 
henhold til reglerne i kapitel 2 om 
risikovægtning af eksponeringer mod 
centralregeringer og centralbanker

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra c – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) der foreligger en kreditvurdering 
for disse gældsinstrumenter, der er 
foretaget af et ECAI, som:

ii) der foreligger en kreditvurdering 
for disse gældsinstrumenter, der er 
foretaget af et ECAI og opfylder samtlige 
følgende betingelser:
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Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra c – nr. ii – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— er blevet anerkendt med henblik på 
kapitel 2

— ECAI'et er blevet anerkendt med 
henblik på kapitel 2

Or. en

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra c – nr. ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— af EBA er blevet henført til 
kreditkvalitetstrin 1, 2, eller 3 i henhold til 
reglerne i kapitel 2 om risikovægtning af 
eksponeringer mod selskaber

— kreditvurderingen er af EBA blevet 
henført til kreditkvalitetstrin 1, 2 eller 3 i 
henhold til reglerne i kapitel 2 om 
risikovægtning af eksponeringer mod 
institutter

Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra d – punkt ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— ECAI'et er af EBA blevet henført 
til kreditkvalitetstrin 1, 2, eller 3 i henhold 

— kreditvurderingen er af EBA blevet 
henført til kreditkvalitetstrin 1, 2 eller 3 i 
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til reglerne i kapitel 2 om risikovægtning af 
eksponeringer mod institutter

henhold til reglerne i kapitel 2 om 
risikovægtning af eksponeringer mod 
selskaber

Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 98 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 197 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ECAI'et er af EBA blevet henført 
til kreditkvalitetstrin 1, 2, eller 3 i henhold 
til reglerne i kapitel 2 om risikovægtning af 
kortfristede eksponeringer mod institutter.

ii) kreditvurderingen er af EBA blevet 
henført til kreditkvalitetstrin 1, 2, eller 3 i 
henhold til reglerne i kapitel 2 om 
risikovægtning af kortfristede 
eksponeringer.

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 100 – litra a – litra iii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 201 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) hvis kreditrisikoafdækningen ikke 
ydes til en securitiseringseksponering, 
andre virksomheder, der har en 
kreditvurdering fra et ECAI, herunder 
låntagerens moderselskaber, 
datterselskaber eller tilknyttede enheder, 
hvis disse moderselskaber, datterselskaber 
eller tilknyttede enheder har en lavere 
risikovægt end låntagerens risikovægt.

g) hvis kreditrisikoafdækningen ikke 
ydes til en securitiseringseksponering, 
andre virksomheder, der har en 
kreditvurdering fra et udpeget ECAI, 
herunder låntagerens moderselskaber, 
datterselskaber eller tilknyttede enheder, 
hvis en direkte eksponering mod disse 
moderselskaber, datterselskaber eller 
tilknyttede enheder har en lavere 
risikovægt end eksponeringen mod 
låntageren.

Or. en
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Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 100 – litra a – nr. iv
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 201 - stk. 1 - litra ga

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) hvis kreditrisikoafdækningen ydes 
til en securitiseringseksponering, andre 
virksomheder, der har en kreditvurdering 
fra et ECAI på kreditkvalitetstrin 1, 2 eller 
3, og som havde en kreditvurdering på 
kreditkvalitetstrin 1 eller 2 på det 
tidspunkt, hvor kreditrisikoafdækningen 
blev ydet, herunder låntagerens 
moderselskaber, datterselskaber og 
tilknyttede enheder, hvis disse 
moderselskaber, datterselskaber eller 
tilknyttede enheder har en lavere 
risikovægt end låntagerens risikovægt.

ga) hvis kreditrisikoafdækningen ydes 
til en securitiseringseksponering, andre 
virksomheder, der har en kreditvurdering 
fra et udpeget ECAI på kreditkvalitetstrin 
1, 2 eller 3, og som havde en 
kreditvurdering på kreditkvalitetstrin 1 
eller 2 på det tidspunkt, hvor 
kreditrisikoafdækningen blev ydet, 
herunder låntagerens moderselskaber, 
datterselskaber og tilknyttede enheder, hvis 
en direkte eksponering mod disse 
moderselskaber, datterselskaber eller 
tilknyttede enheder har en lavere 
risikovægt end 
securitiseringseksponeringen.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 100 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 201 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de udbydere af 
kreditrisikoafdækning, der er anført i stk. 1, 
er selskaber, for hvilke der foreligger en 
intern rating i overensstemmelse med 
kapitel 3, afdeling 6, anerkendte udbydere 
af ufinansieret kreditrisikoafdækning, hvis 
instituttet behandler disse selskaber efter 
IRB-metoden.

2. Ud over de udbydere af 
kreditrisikoafdækning, der er anført i stk. 1, 
er selskaber, for hvilke der foreligger en 
intern rating i overensstemmelse med 
kapitel 3, afdeling 6, anerkendte udbydere 
af ufinansieret kreditrisikoafdækning, hvis 
instituttet anvender IRB-metoden for 
eksponeringer mod disse selskaber.
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Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 102
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 204 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Risikovægtede eksponeringsbeløb 
beregnes for "first-to-default"-
kreditderivater. Med henblik herpå 
aggregeres risikovægtene for de 
underliggende aktiver i kurven op til højst 
1250 % og multipliceres med den 
nominelle værdi af den afdækning, der 
ydes af kreditderivatet, for at nå frem til 
det risikovægtede eksponeringsbeløb for 
eksponeringen i forbindelse med det 
pågældende derivat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 102
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 204 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår "second to default"-
kreditderivater er behandlingen identisk, 
bortset fra at ved aggregeringen af 
risikovægtene medtages det underliggende 
aktiv med det laveste risikovægtede 
eksponeringsbeløb ikke i beregningen. En 
sådan behandling finder også anvendelse 
på "nth-to-default"-kreditderivater, hvor 
n-1-aktiver med de laveste risikovægtede 
eksponeringer udelukkes fra 
beregningen."

udgår



PR\1255743DA.docx 107/164 PE731.818v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra a – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 — stk. 3 — litra b — tredje og fjerde punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Ejendommens værdi må ikke overstige 
den gennemsnitlige værdi, der er målt for 
den pågældende ejendom eller for en 
sammenlignelig ejendom i de seneste tre 
år, når det drejer sig om erhvervsejendom, 
og i de sidste seks år, når det drejer sig om 
beboelsesejendom. Ændringer af 
ejendommen, som forbedrer bygningens 
eller boligenhedens energieffektivitet, 
betragtes som ændringer, der uden tvivl 
forøger dens værdi.

Den ejendomsværdi, der anvendes for en 
eksponering sikret ved fast ejendom, må 
ikke overstige den værdi af den faste 
ejendom, der blev målt, da instituttet 
indgik den pågældende eksponering. 
Ændringer af ejendommen, som forbedrer 
bygningens eller boligenhedens 
energieffektivitet, betragtes som ændringer, 
der uden tvivl forøger dens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 – stk. 3 a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med stk. 3 og 
med forbehold af de kompetente 
myndigheders godkendelse kan 
institutterne foretage værdiansættelsen og 
den fornyede værdiansættelse af 
ejendomsværdien ved hjælp af avancerede 
statistiske eller andre matematiske metoder 
("modeller"), der er udviklet uafhængigt af 
kreditbeslutningsprocessen, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

3a. I overensstemmelse med stk. 3 og 
med forbehold af de kompetente 
myndigheders godkendelse kan 
institutterne foretage overvågningen af 
ejendomsværdien og identifikationen af 
fast ejendom, for hvilken der skal 
foretages fornyet værdiansættelse, ved 
hjælp af avancerede statistiske eller andre 
matematiske metoder ("modeller"), der er 
udviklet uafhængigt af 
kreditbeslutningsprocessen, forudsat at 
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følgende betingelser er opfyldt: 

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 – stk. 3a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Institutterne fastsætter i deres 
politikker og procedurer kriterierne for 
anvendelse af modeller til vurdering, 
fornyet vurdering og overvågning af 
sikkerhedens værdi. Disse politikker og 
procedurer tager hensyn til sådanne 
modellers dokumenterede resultater, de 
ejendomsspecifikke variabler, der er taget i 
betragtning, anvendelsen af tilgængelige og 
nøjagtige minimumsoplysninger og 
modellernes usikkerhed.

a) Institutterne fastsætter i deres 
politikker og procedurer kriterierne for 
anvendelse af modeller til overvågning af 
sikkerhedens værdi og til identifikation af 
fast ejendom, for hvilken der er behov for 
fornyet værdiansættelse. Disse politikker 
og procedurer skal tage hensyn til sådanne 
modellers dokumenterede resultater, de 
ejendomsspecifikke variabler, der er taget i 
betragtning, anvendelsen af tilgængelige og 
nøjagtige minimumsoplysninger og 
modellernes usikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 – stk. 3a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Institutterne er i sidste ende 
ansvarlige for modellernes 
hensigtsmæssighed og resultater, 
vurderingsmanden, jf. stk. 3, litra b), er 
ansvarlig for den værdiansættelse, der 
foretages ved hjælp af modellerne, og 
institutterne forstår de anvendte modellers 
metodologi, inputdata og antagelser.

c) Institutterne er i sidste ende 
ansvarlige for modellernes 
hensigtsmæssighed og resultater, 
vurderingsmanden, jf. stk. 3, litra b), er 
ansvarlig for værdiansættelsen af fast 
ejendom, for hvilken behovet for fornyet 
vurdering er blevet identificeret ved hjælp 
af modellerne, og institutterne forstår de 
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anvendte modellers metodologi, inputdata 
og antagelser.

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 – stk. 3a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Institutterne råder over 
hensigtsmæssige IT-processer, -systemer 
og -kapacitet og over tilstrækkelige og 
nøjagtige data til en modelbaseret 
værdiansættelse eller fornyet 
værdiansættelse af sikkerheden.

e) Institutterne råder over 
hensigtsmæssige IT-processer, -systemer 
og -kapacitet og over tilstrækkelige og 
nøjagtige data til en modelbaseret 
overvågning af værdien af sikkerhed i fast 
ejendom og identifikation af fast ejendom, 
der har behov for fornyet værdiansættelse

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 103 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 208 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) som stk. 3b indsættes:
3b. Værdiansættelseskriterierne i 
artikel 229, stk. 1, skal tages i betragtning 
med henblik på overvågning og fornyet 
vurdering af ejendomsværdien som fastsat 
i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 105
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 213 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra c) udelukker en 
bestemmelse i 
kreditrisikoafdækningsaftalen, der 
fastsætter, at det långivende instituts 
manglende rettidige omhu eller svig 
ophæver eller reducerer omfanget af den 
kreditrisikoafdækning, som garantistilleren 
tilbyder, ikke, at kreditrisikoafdækningen 
betragtes som anerkendt. Enhver 
kreditrisikoafdækningsaftale, som i 
tilfælde af debitors svig kan opsiges, eller 
hvor omfanget af 
kreditrisikoafdækningen kan forringes, 
betragtes som en kreditrisikoafdækning, 
der ikke opfylder disse krav.

Med henblik på litra c) udelukker en 
bestemmelse i 
kreditrisikoafdækningsaftalen, der 
fastsætter, at det långivende instituts eller 
debitors manglende rettidige omhu eller 
svig ophæver eller reducerer omfanget af 
den kreditrisikoafdækning, som 
garantistilleren tilbyder, ikke, at 
kreditrisikoafdækningen betragtes som 
anerkendt.

Or. en

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 123 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 235 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

= risikovægten for eksponeringer mod 
udbyderen som angivet i kapitel 2.

g = den risikovægt, der finder anvendelse 
på en direkte eksponering mod udbyderen 
som angivet i kapitel 2

Or. en
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Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 124
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 235 a – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r = risikovægten for eksponeringer mod 
låntageren som angivet i kapitel 3

r = risikovægten som angivet i kapitel 3 
ved anvendelse af PD for låntageren og 
LGD for eksponeringen mod låntageren 
uden at tage den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning i betragtning

Or. en

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 124
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 235 a – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

= risikovægten for eksponeringer mod 
udbyderen som angivet i kapitel 2.

g = den risikovægt, der finder anvendelse 
på en direkte eksponering mod udbyderen 
som angivet i kapitel 2

Or. en

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 125 – litra a
Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 236 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab efter substitutionsmetoden, 
når den garanterede eksponering behandles 

Beregning af risikovægtede 
eksponeringsbeløb og værdien af 
forventede tab efter substitutionsmetoden, 
når den garanterede eksponering behandles 
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efter IRB-metoden, og en sammenlignelig 
direkte eksponering mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-
metoden.

efter IRB-metoden uden anvendelse af 
egne estimater af LGD, og en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning 
behandles efter IRB-metoden.

Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 125 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 236 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For en eksponering med 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, som et 
institut anvender IRB-metoden til som 
omhandlet i kapitel 3, men uden at anvende 
sine egne estimater af tab givet 
misligholdelse (LGD), og hvis 
sammenlignelige direkte eksponeringer 
mod udbyderen af kreditrisikoafdækning 
behandles efter IRB-metoden som 
omhandlet i kapitel 3, fastsætter 
institutterne den dækkede del af 
eksponeringen til at være den laveste af 
eksponeringsværdien E og den justerede 
værdi af den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning GA.

1. For en eksponering med 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, som et 
institut anvender IRB-metoden til som 
omhandlet i kapitel 3, men uden at anvende 
sine egne estimater af tab givet 
misligholdelse (LGD), og hvis 
sammenlignelige direkte eksponeringer 
mod udbyderen af kreditrisikoafdækning 
behandles efter IRB-metoden som 
omhandlet i kapitel 3, fastsætter 
institutterne den dækkede del af 
eksponeringen til at være den laveste af 
eksponeringsværdien E og den justerede 
værdi af den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning GA beregnet i 
overensstemmelse med artikel 235a, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 125 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 236 - stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et institut, der anvender IRB-
metoden til sammenlignelige direkte 
eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning ved at anvende egne 
estimater af PD, beregner størrelsen af den 
risikovægtede eksponering og det 
forventede tab for den dækkede del af 
eksponeringsværdien ved at anvende PD 
fra udbyderen af kreditrisikoafdækning og 
det LGD, der anvendes på en 
sammenlignelig direkte eksponering mod 
udbyderen af kreditrisikoafdækning som 
omhandlet i artikel 161, stk. 1, i 
overensstemmelse med stk. 1b. For 
efterstillede eksponeringer og ikke-
efterstillet ufinansieret 
kreditrisikoafdækning er det LGD, som 
institutterne skal anvende på den dækkede 
del af eksponeringsværdien, det LGD, der 
er knyttet til foranstående fordringer, og 
som kan regnes for en sikkerhedsstillelse 
for den underliggende eksponering i 
overensstemmelse med dette kapitel.

1a. Et institut, der anvender IRB-
metoden til sammenlignelige direkte 
eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning ved at anvende egne 
estimater af PD, beregner størrelsen af den 
risikovægtede eksponering og det 
forventede tab for den dækkede del af 
eksponeringsværdien ved at anvende PD, 
men uden at anvende egne estimater af 
LGD for udbyderen af 
kreditrisikoafdækning og det LGD, der 
anvendes på en sammenlignelig direkte 
eksponering mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning som omhandlet i 
artikel 161, stk. 1, i overensstemmelse med 
stk. 1b. For efterstillede eksponeringer og 
ikke-efterstillet ufinansieret 
kreditrisikoafdækning er det LGD, som 
institutterne skal anvende på den dækkede 
del af eksponeringsværdien, det LGD, der 
er knyttet til foranstående fordringer, og 
som kan regnes for en eventuel finansieret 
kreditrisikoafdækning, der sikrer den 
ufinansierede 
kreditrisikoafdækningsforpligtelse i 
overensstemmelse med dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 126
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 236 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For en eksponering med 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, som et 
institut anvender IRB-metoden til som 
omhandlet i kapitel 3 ved at anvende sine 
egne estimater af tab givet misligholdelse 
(LGD), og hvis sammenlignelige direkte 

1. For en eksponering med 
ufinansieret kreditrisikoafdækning, som et 
institut anvender IRB-metoden til som 
omhandlet i kapitel 3 ved at anvende sine 
egne estimater af tab givet misligholdelse 
(LGD), og hvis sammenlignelige direkte 
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eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-
metoden som omhandlet i kapitel 3, 
fastsætter institutterne den dækkede del af 
eksponeringen til at være den laveste af 
eksponeringsværdien E og den justerede 
værdi af den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning GA. Størrelsen af 
risikovægtede eksponeringer og forventede 
tab for den dækkede del af eksponeringen 
beregnes ved at anvende PD og LGD og 
samme risikovægtningsfunktion som dem, 
der anvendes for en sammenlignelig 
direkte eksponering mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning, og anvender, hvis 
det er relevant, løbetiden M for den 
underliggende eksponering beregnet i 
overensstemmelse med artikel 162.

eksponeringer mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-
metoden som omhandlet i kapitel 3, uden 
anvendelse af egne LGD-estimater, 
fastsætter institutterne den dækkede del af 
eksponeringen til at være den laveste af 
eksponeringsværdien E og den justerede 
værdi af den ufinansierede 
kreditrisikoafdækning GA beregnet i 
overensstemmelse med artikel 235a, stk. 1 
Størrelsen af risikovægtede eksponeringer 
og forventede tab for den dækkede del af 
eksponeringen beregnes ved at anvende PD 
og LGD og samme 
risikovægtningsfunktion som dem, der 
anvendes for en sammenlignelig direkte 
eksponering mod udbyderen af 
kreditrisikoafdækning, og anvender, hvis 
det er relevant, løbetiden M for den 
underliggende eksponering beregnet i 
overensstemmelse med artikel 162.

Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 130 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 291 – stk. 5 – litra f

Gældende ordlyd Ændringsforslag

131 a)  artikel 291, stk. 5, litra f), affattes 
således:

f) I det omfang der gøres brug af 
eksisterende markedsrisikoberegninger for 
kapitalgrundlagskrav i forbindelse med 
forøget misligholdelses- og 
migreringsrisiko, jf. afsnit IV, kapitel 5, 
afdeling 4, som allerede indeholder en 
LGD-antagelse, er LGD i den anvendte 
formel 100 %.

f) I det omfang der gøres brug af 
eksisterende markedsrisikoberegninger for 
kapitalgrundlagskrav i forbindelse med 
forøget misligholdelses- og 
migreringsrisiko, jf. afsnit IV, kapitel 1a, 
afdeling 4 eller 5, eller for 
misligholdelsesrisiko ved hjælp af en 
intern model for misligholdelsesrisiko, jf. 
afsnit IV, kapitel 1b, afdeling 3, som 
allerede indeholder en LGD-antagelse, er 
LGD i den anvendte formel 100 %.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN)

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 314 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IC = rentekomponenten, som er instituttets 
renteindtægter fra alle finansielle aktiver 
og andre renteindtægter, herunder 
finansielle indtægter fra finansiel leasing 
og operationel leasing og overskud fra 
leasede aktiver, minus instituttets 
renteudgifter fra alle finansielle 
forpligtelser og andre renteudgifter, 
herunder renteudgifter fra finansiel og 
operationel leasing, afskrivninger og 
værdiforringelse af og tab fra operationelle 
leasingaktiver, beregnet som det årlige 
gennemsnit af den absolutte værdi af 
forskellen i de foregående tre regnskabsår

IC = rentekomponenten, som er instituttets 
renteindtægter fra alle finansielle aktiver 
og andre renteindtægter, herunder 
finansielle indtægter fra finansiel leasing 
og operationel leasing og overskud fra 
leasede aktiver, minus instituttets 
renteudgifter fra alle finansielle 
forpligtelser og andre renteudgifter, 
herunder renteudgifter fra finansiel og 
operationel leasing, afskrivninger og 
værdiforringelse af og tab fra operationelle 
leasingaktiver, beregnet som det årlige 
gennemsnit af den absolutte værdi af 
forskellene i de foregående tre regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 314 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OE = de øvrige driftsudgifter, som er det 
årlige gennemsnit over de foregående tre 
regnskabsår af instituttets udgifter og tab 
fra almindelige banktransaktioner, der ikke 
indgår i andre poster i 
forretningsindikatoren, men som er af 
lignende art, og fra hændelser knyttet til 

OE = de øvrige driftsudgifter, som er det 
årlige gennemsnit over de foregående tre 
regnskabsår af instituttets udgifter og tab 
fra almindelige banktransaktioner, der ikke 
indgår i andre poster i 
forretningsindikatoren, men som er af 
lignende art, og fra hændelser knyttet til 
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operationel risiko operationel risiko

Or. en

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 314 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) udgifter til lokaler og 
anlægsaktiver, medmindre disse udgifter 
hidrører fra begivenheder knyttet til 
operationelle tab

e) udgifter til lokaler og 
anlægsaktiver, medmindre disse udgifter 
hidrører fra begivenheder knyttet til 
operationelle risici

Or. en

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 314 – stk. 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) hensættelser og tilbageførsel af 
hensættelser, medmindre disse hensættelser 
vedrører begivenheder knyttet til 
operationelle tab

g) hensættelser og tilbageførsel af 
hensættelser, medmindre disse hensættelser 
vedrører begivenheder knyttet til 
operationelle risici

Or. en

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 314 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 
[Publikationskontoret: Her indsættes 
datoen = 24 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden].

EBA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 317 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et institut skal efter anmodning fra 
den kompetente myndighed kunne 
sammenkoble sine historiske data om 
interne tab med hændelsestypen.

7. Et institut skal efter anmodning fra 
den kompetente myndighed kunne 
sammenkoble sine historiske data om 
interne tab med hændelsestypen.

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 317 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Med henblik på denne artikels stk. 
6 har EBA mandat til at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der fastlægger en risikoklassificering for 
operationelle risici og en metode til på 
grundlag af denne risikoklassificering for 
operationelle risici at klassificere de 
tabshændelser, der er medtaget i 

9. Med henblik på denne artikels stk. 
7 har EBA mandat til at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der fastlægger en risikoklassificering for 
operationelle risici og en metode til på 
grundlag af denne risikoklassificering for 
operationelle risici at klassificere de 
tabshændelser, der er medtaget i 
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tabsdatasættet. tabsdatasættet.

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 317 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med henblik på stk. 7 udarbejder 
EBA retningslinjer, der forklarer de 
tekniske elementer, der er nødvendige for 
at sikre sikkerhed, robusthed og ydeevne af 
ledelsesordninger til vedligeholdelse af 
tabsdatasættet, med særligt fokus på IT-
systemer og -infrastrukturer.

10. Med henblik på stk. 8 udarbejder 
EBA retningslinjer, der forklarer de 
tekniske elementer, der er nødvendige for 
at sikre sikkerhed, robusthed og ydeevne af 
ledelsesordninger til vedligeholdelse af 
tabsdatasættet, med særligt fokus på IT-
systemer og -infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 318 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) hvis hændelsen knyttet til 
operationel risiko er relateret til 
markedsrisiko, omkostningerne til lukning 
af markedspositioner i det inddrevne tab på 
posterne vedrørende operationel risiko

i) hvis hændelsen knyttet til 
operationel risiko er relateret til 
markedsrisiko, omkostningerne til lukning 
af markedspositioner i det registrerede tab 
på posterne vedrørende operationel risiko

Or. en
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Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 320 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Instituttet kan over for den 
kompetente myndighed godtgøre, at den 
hændelse knyttet til operationel risiko, der 
ligger til grund for disse tab som følge af 
operationel risiko, ikke vil opstå igen.

a) Instituttet kan over for den 
kompetente myndighed godtgøre, at 
årsagen til den hændelse knyttet til 
operationel risiko, der ligger til grund for 
disse tab som følge af operationel risiko, 
ikke vil opstå igen.

Or. en

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 322 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemgang af fuldstændigheden, 
nøjagtigheden og kvaliteten af 
tabsdataene

Tabsdataenes fuldstændighed, 
nøjagtighed og kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 131
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 322 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Institutterne skal have etableret 
organisation og procedurer til uafhængig 
gennemgang af fuldstændigheden, 

1. Institutterne skal have organisation 
og procedurer på plads til at sikre 
tabsdataenes fuldstændighed, nøjagtighed 
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nøjagtigheden og kvaliteten af 
tabsdataene.

og kvalitet og til at foretage en uafhængig 
gennemgang heraf.

Or. en

Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 132 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit beregner et institut 
ikke et kapitalgrundlagskrav i relation til 
valutakursrisiko for positioner i 
handelsbeholdningen og positioner uden 
for handelsbeholdningen, der er udsat for 
valutakursrisiko, hvis disse positioner 
fratrækkes instituttets kapitalgrundlag.

Uanset første afsnit beregner et institut 
ikke et kapitalgrundlagskrav i relation til 
valutakursrisiko for positioner i 
handelsbeholdningen og positioner uden 
for handelsbeholdningen, der er udsat for 
valutakursrisiko, hvis disse positioner 
fratrækkes instituttets kapitalgrundlag. 
Institutterne skal dokumentere 
anvendelsen af bestemmelsen i dette 
stykke, herunder dens virkning, og stille 
oplysningerne til rådighed efter 
anmodning fra deres kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 132 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et institut kan permanent inden for 
en koncern anvende en kombination af de 
alternative standardmetoder, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), og den 
alternative metode med interne modeller, 
der er omhandlet i stk. 1, litra b). Instituttet 

4. Et institut kan permanent inden for 
en koncern anvende en kombination af den 
alternative standardmetode, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), og den 
alternative metode med interne modeller, 
der er omhandlet i stk. 1, litra b). Instituttet 
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må ikke anvende nogen af disse metoder i 
kombination med den forenklede 
standardmetode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra c).

må ikke anvende nogen af disse metoder i 
kombination med den forenklede 
standardmetode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra c).

Or. en

Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 133 – litra e a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325 a – stk. 8

Gældende ordlyd Ændringsforslag

e a) Stk. 8 udgår.
8. Et institut, der er omfattet af den 
behandling, der er beskrevet i artikel 94, 
fritages for indberetningskravet i artikel 
430b.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 135 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325c – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Institutterne foretager en uafhængig 
gennemgang af den alternative 
standardmetode, som de anvender med 
henblik på dette kapitel, på en for de 
kompetente myndigheder tilfredsstillende 
måde, enten som led i deres regelmæssige 
interne revisionsproces eller ved at give en 
tredjepart mandat til at foretage denne 
gennemgang.

4. Institutterne foretager en uafhængig 
gennemgang af den alternative 
standardmetode, som de anvender med 
henblik på dette kapitel, på en for de 
kompetente myndigheder tilfredsstillende 
måde, enten som led i deres regelmæssige 
interne revisionsproces eller ved at give en 
tredjepart mandat til at foretage denne 
gennemgang. Resultatet af en sådan 
gennemgang skal indberettes til de 
relevante ledelsesorganer.
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Or. en

Ændringsforslag 229

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 135 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325c – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et institut foretager gennemgangen 
omhandlet i stk. 1 mindst én gang om året 
eller mindre hyppigt efter godkendelse fra 
de kompetente myndigheder."

Et institut foretager gennemgangen 
omhandlet i stk. 1 én gang hvert andet år 
eller hyppigere, op til én gang hvert år, 
hvis den kompetente myndighed vurderer, 
at instituttets størrelse og kompleksitet 
begrunder en hyppigere gennemgang.

Or. en

Ændringsforslag 230

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 136 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325j – stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på den beregning, der er 
omhandlet i nr. i), betragter instituttet 
positionen i CIU'en som en enkelt 
ikkeratet aktieposition allokeret til 
undergruppen "Ikkerated" i artikel 325y, 
stk. 1, tabel 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 136 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325j – stk. 1a – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) anvende kapitalgrundlagskravene 
vedrørende misligholdelsesrisiko i afdeling 
5 og tillægget for restrisiko i afdeling 4 på 
en position i en CIU, hvis den pågældende 
CIU's mandat giver den mulighed for at 
investere i eksponeringer, der er omfattet af 
disse kapitalgrundlagskrav

a) anvende kapitalgrundlagskravene 
vedrørende misligholdelsesrisiko i afdeling 
5 og tillægget for restrisiko i afdeling 4 på 
en position i en CIU, hvis den pågældende 
CIU's mandat giver den mulighed for at 
investere i eksponeringer, der er omfattet af 
disse kapitalgrundlagskrav; når instituttet 
anvender den beregningsmetode, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b), nr. i), skal det 
betragte positionen i CIU'en som en 
enkelt ikkeratet aktieposition allokeret til 
undergruppen "Ikkerated" i artikel 325y, 
stk. 1, tabel 2.

Or. en

Ændringsforslag 232

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 136 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325j – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på stk. 1, litra b), nr. 
ii), bestemmer et institut beregningen af 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved at bestemme den 
hypotetiske portefølje, der ville tiltrække 
de højeste kapitalgrundlagskrav i henhold 
til artikel 325c, stk. 2, litra a), på basis af 
CIU'ens mandat eller relevant lovgivning, 
idet der tages hensyn til gearing i videst 
muligt omfang, hvor det er relevant.

4. Med henblik på stk. 1, litra b), nr. 
ii), bestemmer et institut beregningen af 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko ved at bestemme den 
hypotetiske portefølje i CIU'en, der ville 
tiltrække de højeste kapitalgrundlagskrav i 
henhold til artikel 325c, stk. 2, litra a), på 
basis af CIU'ens mandat eller relevant 
lovgivning, idet der tages hensyn til 
gearing i videst muligt omfang, hvor det er 
relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 233

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 138 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

138a) Som artikel 325sa indsættes:
"Artikel 325sa
Korrelation for 
referencekreditspændsrisiko inden for 
samme undergruppe
1. Korrelationerne for 
deltareferencekreditspændsrisiko og 
vegareferencekreditspændsrisiko på tværs 
af undergrupper er de samme som 
korrelationen for 
deltamodpartskreditspændsrisiko på tværs 
af undergrupper , der er fastsat i 
artikel 383q, tabel 4.
2. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
korrelationsværdierne på tværs af 
undergrupper, der beregnes i henhold til 
stk. 1, divideres med 2 for 
undergrupperne 1-8 og 11-17.

Or. en

Ændringsforslag 234

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 150 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325ax – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 6 affattes således:
6. For curvaturerisikofaktorer vedrørende 
den almindelige rente, kreditspænd og 
råvarer er curvaturerisikovægten det 
parallelle skift i alle toppunkter for hver 
kurve på grundlag af den højeste fastsatte 

"6. For curvaturerisikofaktorer vedrørende 
den almindelige rente, kreditspænd og 
råvarer er curvaturerisikovægten det 
parallelle skift i alle toppunkter for hver 
kurve på grundlag af den højeste fastsatte 
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deltarisikovægt omhandlet i underafdeling 
1 for den relevante risikoklasse.

deltarisikovægt omhandlet i underafdeling 
1 for den relevante undergruppe.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN)

Ændringsforslag 235

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 152
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325ba – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ASAnon-aima = kapitalgrundlagskravene 
vedrørende markedsrisiko beregnet efter 
den alternative standardmetode, der er 
omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), for 
porteføljen af positioner i 
handelsbeholdningen og positioner uden 
for handelsbeholdningen, der genererer 
valutakurs- eller råvarerisici, og for hvilke 
instituttet har anvendt den samme metode 
til at beregne kapitalgrundlagskravene 
vedrørende markedsrisiko

ASAnon-aima = kapitalgrundlagskravene 
vedrørende markedsrisiko beregnet efter 
den alternative standardmetode, der er 
omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), for 
porteføljen af positioner i 
handelsbeholdningen og positioner uden 
for handelsbeholdningen, der genererer 
valutakurs- eller råvarerisici, og for hvilke 
instituttet har anvendt den alternative 
standardmetode til at beregne 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko

Or. en

Ændringsforslag 236

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 154 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325be – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere kriterierne for 
vurdering af, om modellerbarheden af 
risikofaktorerne er i overensstemmelse 
med stk. 1, herunder når der anvendes 

3. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere kriterierne for 
vurdering af, om modellerbarheden af 
risikofaktorerne er i overensstemmelse 
med stk. 1, herunder når der anvendes 
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markedsdata som omhandlet i stk. 2b, og 
hyppigheden af denne vurdering.

markedsdata fra tredjepartsleverandører, 
og hyppigheden af denne vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 237

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 157 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 325bh – stk. 1 – litra i – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) For positioner i CIU'er skal 
institutterne undersøge CIU'ernes 
underliggende positioner mindst én gang 
om ugen for at beregne deres 
kapitalgrundlagskrav i overensstemmelse 
med dette kapitel; institutter, som ikke har 
tilstrækkelige data eller oplysninger til at 
beregne kapitalgrundlagskravet vedrørende 
markedsrisiko for en CIU-position i 
overensstemmelse med 
transparensmetoden, kan benytte en 
tredjepart til at tilvejebringe sådanne data 
eller oplysninger, såfremt samtlige 
følgende betingelser er opfyldt:

i) For positioner i CIU'er skal 
institutterne gennemse CIU'ernes 
underliggende positioner mindst én gang 
om ugen for at beregne deres 
kapitalgrundlagskrav i overensstemmelse 
med dette kapitel; hvis et instituts 
gennemsyn foretages mindre hyppigt end 
en gang om dagen, skal det identificere, 
måle og overvåge enhver risiko, der opstår 
som følge af dets mindre end daglige 
gennemsyn, og undgå enhver signifikant 
undervurdering af risikoen; institutter, 
som ikke har tilstrækkelige data eller 
oplysninger til at beregne 
kapitalgrundlagskravet vedrørende 
markedsrisiko for en CIU-position i 
overensstemmelse med 
transparensmetoden, kan benytte en 
tredjepart til at tilvejebringe sådanne data 
eller oplysninger, såfremt samtlige 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 238

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 163
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 361 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(163) Artikel 361, litra c) og sidste stykke 
udgår

(163) Artikel 361, litra c), udgår.

Or. en

Ændringsforslag 239

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 163 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 361 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

163 a) Artikel 361, stk. 2, affattes således:
Institutterne skal underrette deres 
kompetente myndigheder om deres brug af 
denne artikel samt forelægge 
dokumentation for deres bestræbelser på 
at indføre en intern model til beregning af 
kapitalgrundlagskravet i relation til 
råvarerisiko.

Institutterne skal underrette deres 
kompetente myndigheder om deres brug af 
denne artikel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN)

Ændringsforslag 240

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 166 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 382 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere de betingelser 
og kriterier, som de kompetente 
myndigheder skal anvende til at vurdere, 
om 
kreditværdijusteringsrisikoeksponeringerne 

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere de betingelser 
og kriterier, som institutterne skal anvende 
til at vurdere, om 
kreditværdijusteringsrisikoeksponeringerne 
i forbindelse med 
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i forbindelse med 
værdipapirfinansieringstransaktioner til 
dagsværdi er væsentlige, samt hyppigheden 
af denne vurdering.

værdipapirfinansieringstransaktioner til 
dagsværdi er væsentlige, samt hyppigheden 
af denne vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 241

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En reguleringsmæssig CVA-model, 
der anvendes til beregning af 
kapitalgrundlagskravene i relation til 
kreditværdijusteringsrisiko i 
overensstemmelse med artikel 384, skal 
være pålidelige, anvendes forsvarligt og 
opfylde samtlige følgende krav:

1. En reguleringsmæssig CVA-model, 
der anvendes til beregning af 
kapitalgrundlagskravene i relation til 
kreditværdijusteringsrisiko i 
overensstemmelse med artikel 383, skal 
være pålidelige, anvendes forsvarligt og 
opfylde samtlige følgende krav:

Or. en

Ændringsforslag 242

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383a – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Instituttet foretager estimater af 
modpartens sandsynlighed for 
misligholdelse, jf. litra a), fra modpartens 
kreditspænd og tab i henhold til 
markedskonventionsrelaterede tab givet 
misligholdelse for den pågældende 
modpart.

b) Instituttet foretager estimater af 
modpartens sandsynlighed for 
misligholdelse, jf. litra a), fra modpartens 
kreditspænd og det i henhold til 
markedskonsensus forventede tab givet 
misligholdelse for den pågældende 
modpart.

Or. en
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Ændringsforslag 243

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Det forventede tab givet 
misligholdelse, jf. litra a), er det samme 
som markedskonventionsrelaterede tab 
givet misligholdelse, jf. litra b), medmindre 
instituttet kan dokumentere, at rangordenen 
af porteføljen af transaktioner med den 
pågældende modpart afviger fra 
rangordenen af privilegerede usikrede 
obligationer udstedt af den pågældende 
modpart.

c) Det forventede tab givet 
misligholdelse, jf. litra a), skal være det 
samme som det i henhold til 
markedskonsensus forventede tab givet 
misligholdelse, jf. litra b), medmindre 
instituttet kan dokumentere, at rangordenen 
af porteføljen af transaktioner med den 
pågældende modpart afviger fra 
rangordenen af privilegerede usikrede 
obligationer udstedt af den pågældende 
modpart.

Or. en

Ændringsforslag 244

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383a – stk. 1 – afsnit 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Instituttet fastsætter den relevante 
margenrisikoperiode, der er relevant for 
den pågældende nettinggruppe, i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
285, stk. 2 og 5, og afspejler denne 
margenperiode ved beregningen af den 
simulerede diskonterede fremtidige 
eksponering.

i) Instituttet fastsætter den 
margenrisikoperiode, der er relevant for 
den pågældende nettinggruppe, i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
285, stk. 2 og 5, og afspejler denne 
margenperiode ved beregningen af den 
simulerede diskonterede fremtidige 
eksponering.

Or. en
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Ændringsforslag 245

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383 a – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra f), nr. iii), er 
instituttet, hvis instituttet allerede har 
oprettet en sådan enhed til anvendelse af 
metoden med interne modeller som 
omhandlet i artikel 283, ikke forpligtet til 
at oprette en yderligere 
sikkerhedsstyringsenhed, hvis instituttet 
over for sine kompetente myndigheder 
godtgør, at en sådan enhed opfylder 
kravene i artikel 287 for al 
sikkerhedsstillelse, der er anerkendt til 
beregning af kapitalgrundlagskravene i 
relation til kreditværdijusteringsrisiko ved 
hjælp af standardmetoden.

Med henblik på litra e), nr. iii), er 
instituttet, hvis instituttet allerede har 
oprettet en sådan enhed til anvendelse af 
metoden med interne modeller som 
omhandlet i artikel 283, ikke forpligtet til 
at oprette en yderligere 
sikkerhedsstyringsenhed, hvis instituttet 
over for sine kompetente myndigheder 
godtgør, at en sådan enhed opfylder 
kravene i artikel 287 for al 
sikkerhedsstillelse, der er anerkendt til 
beregning af kapitalgrundlagskravene i 
relation til kreditværdijusteringsrisiko ved 
hjælp af standardmetoden.

Or. en

Ændringsforslag 246

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383a – stk. 2 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) De aktuelle og historiske 
markedsdata, der anvendes i den model, 
som instituttet anvender til beregning af 
den simulerede diskonterede fremtidige 
eksponering, jf. stk. 1, litra a), skal 
erhverves uafhængigt af 
forretningsområderne. De skal indgå i den 
model, som instituttet anvender til at 
beregne den simulerede diskonterede 
fremtidige eksponering, jf. stk. 1, litra a), 
på en aktuel og fyldestgørende måde og 
vedligeholdes i en sikker database, der 

i) De aktuelle og historiske 
markedsdata, der anvendes i den model, 
som instituttet anvender til beregning af 
den simulerede diskonterede fremtidige 
eksponering, jf. stk. 1, litra a), skal 
erhverves uafhængigt af 
forretningsområderne. De skal indgå i den 
model, som instituttet anvender til at 
beregne den simulerede diskonterede 
fremtidige eksponering, jf. stk. 1, litra a), 
på en aktuel og fyldestgørende måde og 
vedligeholdes i en sikker database, der 
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underkastes formel og regelmæssig 
revision. Et institut skal have en 
veludviklet dataintegritetsproces til 
håndtering af uhensigtsmæssige 
dataobservationer. Hvis modellen er 
baseret på markedsdata i form af 
indikatorer, skal instituttet udforme interne 
politikker med henblik på at identificere 
egnede indikatorer og løbende påvise 
empirisk, at indikatorerne giver en 
konservativ fremstilling af den 
underliggende risiko.

underkastes formel og regelmæssig 
revision. Et institut skal have en 
veludviklet dataintegritetsproces til 
håndtering af uhensigtsmæssige 
dataobservationer. Hvis modellen er 
baseret på markedsdata i form af 
indikatorer, skal instituttet udforme interne 
politikker med henblik på at identificere 
egnede indikatorer og løbende påvise 
empirisk, at indikatorerne giver en 
konservativ fremstilling af den 
underliggende risiko.

Or. en

Ændringsforslag 247

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383b – stk. 2 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) disse alternative definitioner 
anvendes med henblik på intern 
risikostyring og til indberetning af 
overskud og tab til den øverste ledelse af 
en uafhængig risikokontolenhed i 
instituttet

a) disse alternative definitioner 
anvendes med henblik på intern 
risikostyring og til indberetning af 
overskud eller tab til den øverste ledelse af 
en uafhængig risikokontrolenhed i 
instituttet

Or. en

Ændringsforslag 248

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 4 b – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et institut kan indføre yderligere 
risikoklasser ud over dem, der er 
omhandlet i artikel 383, stk. 2, som svarer 

4. Et institut kan indføre yderligere 
risikoklasser ud over dem, der er 
omhandlet i artikel 383, stk. 2, som svarer 
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til kvalificerede indeksinstrumenter. For så 
vidt angår deltarisici anses et 
indeksinstrument for at være kvalificeret, 
hvis det opfylder betingelserne i artikel 
325i, stk. 3. For så vidt angår vegarisici 
anses alle indeksinstrumenter for at være 
kvalificerede.

til kvalificerede indeksinstrumenter. For så 
vidt angår deltarisici anses et 
indeksinstrument for at være kvalificeret, 
hvis det opfylder betingelserne i artikel 
325i. For så vidt angår vegarisici anses alle 
indeksinstrumenter for at være 
kvalificerede.

Or. en

Ændringsforslag 249

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383e, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den deltarenterisikofaktor, der finder 
anvendelse på inflationsfølsomme 
instrumenter i 
kreditværdijusteringsporteføljen, er de 
relevante inflationsrater for hver valuta 
og for hver af følgende løbetider: 1 år, 2 
år, 5 år, 10 år og 30 år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383e – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a . Klassen for 
modpartskreditspændsrisici er ikke 
omfattet af kapitalgrundlagskrav 
vedrørende vegarisiko.
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Or. en

Ændringsforslag 251

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383k – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De risikovægte, der skal anvendes 
på følsomheder over for 
vegarenterisikofaktorer og 
inflationsraterisikofaktorer, for alle 
valutaer er på 100 %.

5. De risikovægte, der skal anvendes 
på følsomheder over for 
vegarenterisikofaktorer og 
vegainflationsraterisikofaktorer, for alle 
valutaer er på 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 252

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ensartet korrelationsparameter, som er 
lig med 60 %, finder anvendelse på 
aggregeringen af følsomheder over for 
delta- og vegavalutakursrisikofaktorer.

1. En ensartet korrelationsparameter, som 
er lig med 60 %, finder anvendelse på 
aggregeringen af følsomheder over for 
deltavalutakursrisikofaktor på tværs af 
undergrupper.

2. En ensartet korrelationsparameter, som 
er lig med 60 %, finder anvendelse på 
aggregeringen af følsomheder over for 
vegavalutakursrisikofaktor på tværs af 
undergrupper.

Or. en
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Ændringsforslag 253

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383o – stk. 1 – Tabel 3 – linje 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…]
6 Forbrugervarer og -

tjenesteydelser, 
transport og 

godshåndtering, 
administrative 

tjenesteydelser og 
hjælpetjenester

30%

[…]

[…]
6 Forbrugervarer og -

tjenesteydelser, 
transport og 

godshåndtering, 
administrative 

tjenesteydelser og 
hjælpetjenester

3,0%

[…]

Or. en

Ændringsforslag 254

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383p – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ρ KL
(name = er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske, og ellers 
er den lig med 50 %

ρ KL
(name = er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske, 90 %, 
hvis de to navne er forskellige, men 
juridisk relaterede, og ellers er den lig med 
50 %

Or. en

Ændringsforslag 255

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383p – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ρ kl
(name)= er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske og de to 
indeks tilhører samme serie, og ellers er 
den lig med 80 %

ρ kl
(name)= er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske og de to 
indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de 
to indeks er de samme, men tilhører 
forskellige serier, og ellers er den lig med 
80 %

Or. en

Ændringsforslag 256

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383q — tabel 4 — linje 4 og 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 383q ændres tabel 4
som følger:

Un
der
gr
up
pe

1, 2, 3, 
11 og 
12

4 og 
13

5 og 
14

6 og 
15

7 og 
16

8 
og 
17

9 
og 
18

10 
og 
19

1, 
2, 
3, 
11 
og 
12

100% 10% 20% 25% 20% 15
%

0
%

45
%

4 
og 
13

100
%

5% 15% 20% 5
%

0
%

45
%

5 
og 
14

100
%

25% 25% 5
%

0
%

45
%

6 
og 
15

100
%

83% 5
%

0
%

45
%

[…]

Un
der
gr
up
pe

1, 2, 3, 
11 og 
12

4 og 
13

5 og 
14

6 og 
15

7 og 
16

8 
og 
17

9 
og 
18

10 
og 
19

1, 
2, 
3, 
11 
og 
12

100 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15
 %

0 
%

45 
%

4 
og 
13

100 
%

5 % 15 % 20 % 5 
%

0 
%

45 
%

5 
og 
14

100 
%

20 % 25 % 5 
%

0 
%

45 
%

6 
og 
15

100 
%

25 % 5 
%

0 
%

45 
%

[…]

Or. en
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 Ændringsforslag 257

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383r – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Risikovægte for 
referencekreditspændsvolatiliteter 
fastsættes til 100 %.

Or. en

Ændringsforslag 258

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 382s – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ρ KL
(name)= er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske, og ellers 
er den lig med 50 %

ρ KL
(name)= er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske, 90 %, 
hvis de to navne er forskellige, men 
juridisk relaterede, og ellers er den lig med 
50 %

Or. en

Ændringsforslag 259

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383s – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ρ kl 
(name) = er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske og de to 
indeks tilhører samme serie, og ellers er 

ρ kl 
(name) = er lig med 1, når de to navne på 

følsomhederne k og l er identiske og de to 
indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de 
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den lig med 80 % to indeks er de samme, men tilhører 
forskellige serier, og ellers er den lig med 
80 %

Or. en

Ændringsforslag 260

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 383u b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 45 %, hvis en af undergrupperne er 
undergruppe nr. 12 og 13 i artikel 383t, stk. 
1, tabel 6, og den anden undergruppe ligger 
mellem undergruppe nr. 1 og 10 i artikel 
383t, stk. 1, tabel 6

c) 45 %, hvis en af undergrupperne er 
undergruppe nr. 12 eller 13 i artikel 383t, 
stk. 1, tabel 6, og den anden undergruppe 
ligger mellem undergruppe nr. 1 til 10 i 
artikel 383t, stk. 1, tabel 6

Or. en

Ændringsforslag 261

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 170
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 384 – stk. 2 – afsnit 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mh
SN = løbetiden for et "single name"-

instrument, der er indregnet som en 
afdækning, der kan indregnes

Mh
SN = restløbetiden for et "single name"-

instrument, der er indregnet som en 
afdækning, der kan indregnes

Or. en

Ændringsforslag 262

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 170



PE731.818v01-00 138/164 PR\1255743DA.docx

DA

Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 384 – stk. 2 – afsnit 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mi
ind = løbetiden for en eller flere 

positioner i det samme indeksinstrument, 
der er indregnet som en afdækning, der kan 
indregnes. Hvis der er tale om mere end én 
position i det samme indeksinstrument, er 
Mi

ind den notionelle vægtede løbetid for 
alle disse positioner

Mi
ind = restløbetiden for en eller flere 

positioner i det samme indeksinstrument, 
der er indregnet som en afdækning, der kan 
indregnes. Hvis der er tale om mere end én 
position i det samme indeksinstrument, er 
Mi

ind den notionelle vægtede løbetid for 
alle disse positioner

Or. en

 

Ændringsforslag 263

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 170
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 384 – stk. 2 – litra b – Tabel 1 – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kreditkvalitet

Modpartens 
sektor

Kreditkvalitet
strin 1-3

Kreditk
valitetst
rin 4-6 
og ikke 
kreditvu
rderet

Et 
tredjelands 
centralregerin
g, herunder 
centralbanker
, multilaterale 
udviklingsba
nker og 
internationale 
organisatione
r omhandlet i 
artikel 117, 

0,5 % 3,0 %

Kreditkvalitet

Modpartens 
sektor

Kreditkvalitet
strin 1-3

Kreditk
valitetst
rin 4-6 
og ikke 
kreditvu
rderet

Centralregeri
ng, herunder 
centralbanker
, multilaterale 
udviklingsba
nker og 
internationale 
organisatione
r omhandlet i 
artikel 117, 
stk. 2, eller 
artikel 118

0,5 % 2,0 %
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stk. 2, eller 
artikel 118 

Or. en

 Ændringsforslag 264

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 170
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 385 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et institut, der opfylder alle 
betingelserne i artikel 273a, stk. 2, kan 
beregne kapitalgrundlagskravene i relation 
til kreditværdijusteringsrisiko som 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
modpartsrisici for henholdsvis positioner 
uden for handelsbeholdningen og 
positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 
92, stk. 3, litra a) og f), divideret med 12,5.

1. Et institut, der opfylder alle 
betingelserne i artikel 273a, stk. 2, eller 
som af sine kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 273a, stk. 4, 
har fået tilladelse til at anvende metoden i 
artikel 282, kan beregne 
kapitalgrundlagskravene i relation til 
kreditværdijusteringsrisiko som 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
modpartsrisici for henholdsvis positioner 
uden for handelsbeholdningen og 
positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 
92, stk. 4, litra a) og f), divideret med 12,5.

Or. en

Ændringsforslag 265

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 171 – litra a – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 402 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til brug for beregningen af 
eksponeringsværdier med henblik på 
artikel 395 kan institutter, undtagen hvis 
det i henhold til gældende national ret er 
forbudt, nedsætte værdien af en 
eksponering eller dele af en eksponering, 

Til brug for beregningen af 
eksponeringsværdier med henblik på 
artikel 395 kan institutter, undtagen hvis 
det i henhold til gældende national ret er 
forbudt, nedsætte værdien af en 
eksponering eller dele af en eksponering, 
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der er sikret ved beboelsesejendom, i 
overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, 
med den pantsatte del af ejendomsværdien, 
men ikke med mere end 55 % af 
ejendomsværdien, såfremt alle følgende 
betingelser er opfyldt:".

der er sikret ved fast ejendom til beboelse, 
i overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, 
med den pantsatte del af ejendomsværdien, 
men ikke med mere end 55 % af 
ejendomsværdien, såfremt alle følgende 
betingelser er opfyldt:".

Or. en

Ændringsforslag 266

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 171 – litra b – nr. i
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 402 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til brug for beregningen af 
eksponeringsværdier med henblik på 
artikel 395 kan institutter, undtagen hvis 
det i henhold til gældende national ret er 
forbudt, nedsætte værdien af en 
eksponering eller dele af en eksponering, 
der er sikret ved erhvervsejendom, i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 1, 
med den pantsatte del af ejendomsværdien, 
men ikke med mere end 55 % af 
ejendomsværdien, såfremt alle følgende 
betingelser er opfyldt:

Til brug for beregningen af 
eksponeringsværdier med henblik på 
artikel 395 kan institutter, undtagen hvis 
det i henhold til gældende national ret er 
forbudt, nedsætte værdien af en 
eksponering eller dele af en eksponering, 
der er sikret ved fast ejendom til erhverv, i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 1, 
med den pantsatte del af ejendomsværdien, 
men ikke med mere end 55 % af 
ejendomsværdien, såfremt alle følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 267

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 171 – litra b – nr. ii
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 402 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har undladt at fastsætte en 
risikovægt, der er højere end 60 %, for 

a) medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har undladt at fastsætte en 
risikovægt, der er højere end 60 %, for 
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eksponeringer eller dele af eksponeringer, 
der er sikret ved beboelsesejendom, i 
henhold til artikel 124, stk. 7.

eksponeringer eller dele af eksponeringer, 
der er sikret ved fast ejendom til erhverv, i 
henhold til artikel 124, stk. 7

Or. en

Ændringsforslag 268

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 173 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 429c – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 kan institutterne anvende den 
metode, der er beskrevet i tredje del, afsnit 
II, kapitel 6, afdeling 4 eller 5, til at 
bestemme eksponeringsværdien af 
derivatkontrakter anført i bilag II, punkt 1 
og 2, men kun såfremt de også anvender 
denne metode til at bestemme 
eksponeringsværdien af disse kontrakter 
med henblik på at opfylde 
kapitalgrundlagskravene i artikel 92, stk. 1, 
litra a), b) og c).

Uanset stk. 1 kan institutterne anvende den 
metode, der er beskrevet i tredje del, afsnit 
II, kapitel 6, afdeling 4 eller 5, til at 
bestemme eksponeringsværdien af 
derivatkontrakter anført i bilag II og 
kreditderivater, men kun såfremt de også 
anvender denne metode til at bestemme 
eksponeringsværdien af disse kontrakter 
med henblik på at opfylde 
kapitalgrundlagskravene i artikel 92, stk. 1, 
litra a), b) og c).

Or. en

Ændringsforslag 269

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 178 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 433a – stk. 1 – litra b – nr. xv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

178 a)  I artikel 433a, stk. 1, litra b), 
tilføjes følgende nummer:
xv) Artikel 449a

Or. en
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Ændringsforslag 270

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 180 – litra c (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 433b – stk. 1 – litra a – nr. v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Følgende indsættes som nr. v):
v) Artikel 449a

Or. en

Ændringsforslag 271

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 181 – litra ba (nyt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 433c – stk. 2 – litra h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra h) indsættes:
h) de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 449a, halvårligt

Or. en

Ændringsforslag 272

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 182
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 434 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Store institutter og andre 
institutter, der ikke er store institutter eller 
små og ikkekomplekse institutter, 
indsender de oplysninger, der er 
omhandlet i henholdsvis artikel 433a og 
artikel 433c, til EBA, dog senest på datoen 
for offentliggørelsen af årsregnskaber eller 

2. Institutter, der ikke er små og 
ikkekomplekse institutter, skal indsende de 
oplysninger, der er omhandlet i 
henholdsvis artikel 433a og artikel 433c, i 
elektronisk format til EBA, dog senest på 
datoen for offentliggørelsen af 
årsregnskaber eller finansielle rapporter for 
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finansielle rapporter for den tilsvarende 
periode eller så hurtigt som muligt derefter. 
Hvis det er nødvendigt at offentliggøre 
oplysninger for en periode, hvor et institut 
ikke udarbejder en finansiel rapport, skal 
instituttet hurtigst muligt indsende 
oplysningerne til EBA.

den tilsvarende periode eller så hurtigt som 
muligt derefter. Hvis de finansielle 
rapporter offentliggøres inden indgivelsen 
af tilsynsrapporter i henhold til 
artikel 430 for den samme periode, kan 
oplysningerne indgives på samme dato 
som tilsynsrapporterne eller så hurtigt 
som muligt derefter. Hvis det er 
nødvendigt at offentliggøre oplysninger for 
en periode, hvor et institut ikke udarbejder 
en finansiel rapport, skal instituttet hurtigst 
muligt indsende oplysningerne til EBA.

Or. en

Ændringsforslag 273

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 183 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 434 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
ensartede offentliggørelsesformater, 
tilhørende anvisninger, oplysninger om 
politikken for genindsendelse og IT-
løsninger vedrørende offentliggørelse, der 
kræves i henhold til afsnit II og III.

EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
ensartede indberetnings- og 
offentliggørelsesformater, tilhørende 
anvisninger, oplysninger om politikken for 
genindsendelse og IT-løsninger vedrørende 
offentliggørelse, der kræves i henhold til 
afsnit II og III. EBA sikrer, at 
offentliggørelse i overensstemmelse med 
denne forordning ikke går videre end 
indberetning i henhold til del syv A.

Or. en

Ændringsforslag 274

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 184 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 438 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) den samlede 
risikoeksponeringsværdi beregnet i 
overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, 
og det tilsvarende kapitalgrundlagskrav 
fastsat i henhold til artikel 92, stk. 2, opdelt 
efter de forskellige risiko- eller 
eksponeringskategorier og -
underkategorier, alt efter hvad der er 
relevant, der er anført i tredje del, og, hvis 
det er relevant, en forklaring af, hvordan 
anvendelsen af nedre grænser for kapital 
og manglende fradrag af poster i 
kapitalgrundlaget påvirker beregningen af 
kapitalgrundlaget og de risikovægtede 
eksponeringsbeløb.

d) den samlede 
risikoeksponeringsværdi beregnet i 
overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, 
og det tilsvarende kapitalgrundlagskrav 
fastsat i henhold til artikel 92, stk. 2, opdelt 
efter de forskellige risikokategorier eller 
risikoeksponeringsklasse, alt efter hvad 
der er relevant, der er anført i tredje del, 
og, hvis det er relevant, en forklaring af, 
hvordan anvendelsen af nedre grænser for 
kapital og manglende fradrag af poster i 
kapitalgrundlaget påvirker beregningen af 
kapitalgrundlaget og de risikovægtede 
eksponeringsbeløb.

Or. en

Ændringsforslag 275

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 184 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 438 – litra e

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ca) Litra e) affattes således:
e) de balanceførte og ikkebalanceførte 
eksponeringer, de risikovægtede 
eksponeringsværdier og tilknyttede 
forventede tab for hver kategori af 
specialiseret långivning, der er omhandlet i 
tabel 1 i artikel 153, stk. 5, og de 
balanceførte og ikkebalanceførte 
eksponeringer og risikovægtede 
eksponeringsværdier for de kategorier af 
aktieeksponeringer, der er omhandlet i 
artikel 155, stk. 2

de balanceførte og ikkebalanceførte 
eksponeringer, de risikovægtede 
eksponeringsværdier og tilknyttede 
forventede tab for hver kategori af 
specialiseret långivning, der er omhandlet i 
tabel 1 i artikel 153, stk. 5, og de 
balanceførte og ikkebalanceførte 
eksponeringer og risikovægtede 
eksponeringsværdier for de kategorier af 
aktieeksponeringer, der er omhandlet i  
artikel 133, stk. 3-6, og artikel 495a, stk. 3

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN)
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Ændringsforslag 276

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 187
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 446 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) deres kapitalgrundlagskrav i 
relation til operationel risiko

udgår

Or. en

Ændringsforslag 277

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 187
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 446 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forretningsindikatoren beregnet i 
overensstemmelse med artikel 314, stk. 1, 
og beløbene for hver af de 
forretningsindikatorunderposter for hvert 
af de tre år, der er relevante for 
beregningen af forretningsindikatoren

d) forretningsindikatoren beregnet i 
overensstemmelse med artikel 314, stk. 1, 
og beløbene for hver af de 
forretningsindikatorkomponenter og -
underkomponenter for hvert af de tre år, 
der er relevante for beregningen af 
forretningsindikatoren

Or. en

Ændringsforslag 278

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 187
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 446 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antal og beløb for tab som følge af 
operationel risiko, der blev udelukket fra 

b) antal og beløb for tab som følge af 
operationel risiko, der blev udelukket fra 
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beregningen af det årlige tab som følge af 
operationel risiko i overensstemmelse med 
artikel 320, stk. 1, og de tilsvarende 
begrundelser for udelukkelsen.

beregningen af det årlige tab som følge af 
operationel risiko i overensstemmelse med 
artikel 320, stk. 1, for hvert af de seneste ti 
år, og de tilsvarende begrundelser for 
udelukkelsen.

Or. en

Ændringsforslag 279

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 189
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 449 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Institutterne offentliggør oplysninger om 
ESG-risici, herunder fysiske risici og 
omstillingsrisici.

Institutterne offentliggør oplysninger om 
ESG-risici, hvor de sondrer mellem 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
risici og mellem fysiske risici og 
omstillingsrisici for miljørisici.

Or. en

Ændringsforslag 280

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 189
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 449 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
ensartede offentliggørelsesformater 
vedrørende ESG-risici, jf. artikel 434a, idet 
den sikrer, at de er i overensstemmelse 
med og overholder 
proportionalitetsprincippet. For små og 
ikkekomplekse institutter kræver 
formaterne ikke offentliggørelse af 
oplysninger ud over de oplysninger, der 

EBA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
ensartede offentliggørelsesformater 
vedrørende ESG-risici, jf. artikel 434a, idet 
den sikrer, at de er i overensstemmelse 
med og overholder 
proportionalitetsprincippet, og at de ikke 
overlapper med eksisterende 
lovgivningsmæssige offentliggørelseskrav.  
For små og ikkekomplekse institutter 
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kræves indberettet til de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 430, stk. 
1, litra h).

kræver formaterne ikke offentliggørelse af 
oplysninger ud over de oplysninger, der 
kræves indberettet til de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 430, stk. 
1, litra h).

Or. en

Ændringsforslag 281

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 192 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 458 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis medlemsstaterne anerkender 
de foranstaltninger, der er fastsat i 
overensstemmelse med denne artikel, 
underretter de ESRB. ESRB videresender 
straks sådanne underretninger til Rådet, 
Kommissionen, EBA, ESRB og den 
medlemsstat, der har tilladelse til at 
anvende foranstaltningerne.

6. Hvis medlemsstaterne anerkender 
de foranstaltninger, der er fastsat i 
overensstemmelse med denne artikel, 
underretter de ESRB. ESRB videresender 
straks sådanne underretninger til Rådet, 
Kommissionen, EBA og den medlemsstat, 
der har tilladelse til at anvende 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 282

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 192 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 458 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Inden udløbet af den tilladelse, der 
er givet i henhold til stk. 4, tager den 
pågældende medlemsstat i samråd med 
ESRB samt EBA og Kommissionen 
situationen op til revision og kan efter 
proceduren i stk. 2 og 4 vedtage en ny 
afgørelse om forlængelse af 
anvendelsesperioden for nationale 

9. Inden udløbet af den tilladelse, der 
er givet i henhold til stk. 4, tager den 
pågældende medlemsstat i samråd med 
ESRB, EBA og Kommissionen situationen 
op til revision og kan efter proceduren i 
stk. 2 og 4 vedtage en ny afgørelse om 
forlængelse af anvendelsesperioden for 
nationale foranstaltninger med op til 
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foranstaltninger med op til yderligere to år 
ad gangen.

yderligere to år ad gangen.

Or. en

Ændringsforslag 283

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 193
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 461 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger gennemførelsen 
af de internationale standarder for 
kapitalgrundlagskrav vedrørende 
markedsrisiko i tredjelande. Hvis der 
konstateres betydelige forskelle mellem 
Unionens gennemførelse og tredjelandes 
gennemførelse af disse internationale 
standarder, herunder reglernes indvirkning 
på kapitalgrundlagskravene, og for så vidt 
angår deres ikrafttræden, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 462 med henblik på at ændre 
denne forordning ved:

Kommissionen overvåger gennemførelsen 
af de internationale standarder for 
kapitalgrundlagskrav vedrørende 
markedsrisiko i tredjelande, herunder 
forskelle mellem Unionens gennemførelse 
og tredjelandes gennemførelse af disse 
internationale standarder, reglernes 
indvirkning på kapitalgrundlagskravene og 
deres ikrafttræden.

(a) hvor det er nødvendigt for at skabe 
lige vilkår, at anvende en multiplikator, 
der er lig med eller større end 0 og lavere 
end 1, på institutternes 
kapitalgrundlagskravvedrørende 
markedsrisiko, beregnet for specifikke 
risikoklasser og specifikke risikofaktorer 
ved hjælp af en af de metoder, der er 
omhandlet i artikel 325, stk. 1, og fastsat 
i:
(i) artikel 325c-325ay, der præciserer 
den alternative standardmetode
(ii) artikel 325az-325bp, der 
præciserer den alternative metode med 
interne modeller
(iii) artikel 326-361, der præciserer den 
forenklede standardmetode, for at udligne 
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disse konstaterede forskelle mellem 
tredjelandes regler og EU-retten
(b) med to år at udskyde den dato, fra 
hvilken institutterne skal anvende 
kapitalgrundlagskravene vedrørende 
markedsrisiko som fastsat i tredje del, 
afsnit IV, eller en af metoderne til 
beregning af kapitalgrundlagskravene 
vedrørende markedsrisiko, jf. artikel 325, 
stk. 1."

Or. en

Ændringsforslag 284

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 193
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 461 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der konstateres relevante forskelle, 
udarbejder Kommissionen en rapport. På 
grundlag af denne rapport og under 
hensyntagen til de relaterede 
internationalt aftalte standarder, der er 
udviklet af BCBS, forelægger 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag senest den 31. 
december 2031.

Or. en

Ændringsforslag 285

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 195 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 462 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de 2. Beføjelsen til at vedtage de 



PE731.818v01-00 150/164 PR\1255743DA.docx

DA

delegerede retsakter, jf. artikel 244, stk. 6, 
artikel 245, stk. 6, artikel 456-460 samt 
artikel 461a og 461b, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den 28. juni 2013.

delegerede retsakter, jf. artikel 244, stk. 6, 
artikel 245, stk. 6, artikel 456-460 og 
artikel 461a, tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra den 28. juni 
2013.

Or. en

Ændringsforslag 286

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 195 – litra a
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 462 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 244, stk. 6, artikel 245, 
stk. 6, artikel 456-460 samt artikel 461a og 
461b omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 244, stk. 6, artikel 245, 
stk. 6, artikel 456-460 og artikel 461a 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 287

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 195 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 462 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 244, stk. 6, artikel 245, 
stk. 6, artikel 456-460 samt artikel 461a og 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 244, stk. 6, artikel 245, 
stk. 6, artikel 456-460 og artikel 461a 
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461b træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på tre måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

 Ændringsforslag 288

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 92, stk. 5, litra a), nr. 
i), kan moderinstitutter, finansielle 
moderholdingselskaber eller blandede 
finansielle moderholdingselskaber, 
selvstændige institutter i Unionen eller 
selvstændige datterinstitutter i 
medlemsstaterne indtil den 31. december 
2032 tildele eksponeringer mod selskaber, 
for hvilke der ikke foreligger en 
kreditvurdering fra et udpeget ECAI, en 
risikovægt på 65 %, forudsat at den 
pågældende enhed estimerer PD af disse 
eksponeringer beregnet i overensstemmelse 
med tredje del, afsnit II, kapitel 3, til højst 
0,5 %.

3. Uanset artikel 92, stk. 5, litra a), nr. 
i), kan moderinstitutter, finansielle 
moderholdingselskaber eller blandede 
finansielle moderholdingselskaber, 
selvstændige institutter i Unionen eller 
selvstændige datterinstitutter i 
medlemsstaterne indtil den 31. december 
2032 tildele eksponeringer mod selskaber, 
for hvilke der ikke foreligger en 
kreditvurdering fra et udpeget ECAI, en 
risikovægt på 65 %, forudsat at den 
pågældende enhed estimerer PD af disse 
eksponeringer beregnet i overensstemmelse 
med tredje del, afsnit II, kapitel 3, til højst 
0,5 %, og forudsat at selskabets årlige 
omsætning ikke overstiger 500 mio. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 289

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA overvåger anvendelsen af 
overgangsbehandlingen, jf. første afsnit, 
og tilgængeligheden af kreditvurderinger, 
som er foretaget af udpegede ECAI'er, for 
eksponeringer mod selskaber. EBA 
rapporterer sine resultater til 
Kommissionen senest den 31. december 
2028.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af denne rapport og under 
behørig hensyntagen til de relevante 
internationalt aftalte standarder, der er 
udarbejdet af BCBS, forelægger 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag senest den 31. 
december 2031.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 291

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
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Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan under hensyntagen til 
EBA's rapport, jf. artikel 514, vedtage en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 462 med henblik på permanent at 
ændre værdien af alfa, hvis det er 
relevant.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset artikel 92, stk. 5, litra a), nr. 
i), kan medlemsstaterne give tilladelse til, 
at moderinstitutter, finansielle 
moderholdingselskaber, blandede 
finansielle moderholdingselskaber, 
selvstændige institutter i Unionen eller 
selvstændige datterinstitutter i 
medlemsstaterne tildeler følgende 
risikovægte, forudsat at alle betingelserne i 
andet afsnit er opfyldt:

5. Uanset artikel 92, stk. 5, litra a), nr. 
i), kan de kompetente myndigheder give 
tilladelse til, at moderinstitutter, finansielle 
moderholdingselskaber, blandede 
finansielle moderholdingselskaber, 
selvstændige institutter i Unionen eller 
selvstændige datterinstitutter i 
medlemsstaterne tildeler følgende 
risikovægte, forudsat at alle betingelserne i 
andet afsnit er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 293

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 - stk. 5 - afsnit 2 - litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kvalificerende eksponeringer er 
energieffektive med en energiattest i 
kategori A+ eller A i overensstemmelse 
med direktiv 2010/31/EU

Or. en

Ændringsforslag 294

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 5 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Den kompetente myndighed har 
kontrolleret, at betingelserne i litra a), b) og 
c) er opfyldt.

d) den kompetente myndighed har 
kontrolleret, at betingelserne i litra a), b), 
ba) og c) er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 295

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder udøver 
denne skønsbeføjelse, underretter de EBA 
og begrunder deres beslutning. De 
kompetente myndigheder underretter EBA 
om detaljerne vedrørende alle de 
kontroller, der er omhandlet i første afsnit, 
litra c).

Når de kompetente myndigheder udøver 
denne skønsbeføjelse, underretter de EBA 
og begrunder deres beslutning. De 
kompetente myndigheder underretter EBA 
om detaljerne vedrørende alle de 
kontroller, der er omhandlet i andet afsnit, 
litra d).

Or. en
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Ændringsforslag 296

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 5 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA overvåger anvendelsen af 
overgangsbehandlingen i første afsnit og 
aflægger senest den 31. december 2028 
rapport til Kommissionen om 
hensigtsmæssigheden af de tilknyttede 
risikovægte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 297

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 196
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 465 – stk. 5 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af denne rapport og under 
behørig hensyntagen til de relevante 
internationalt aftalte standarder, der er 
udarbejdet af BCBS, forelægger 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag senest den 31. 
december 2031.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 298

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 197
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 494d – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 149, stk. 1, 2 og 3, kan et 
institut fra den 1. januar 2025 til den 31. 
december 2027 vende tilbage til 
standardmetoden for en eller flere af de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, hvis samtlige følgende 
betingelser er opfyldt:

Uanset artikel 149, stk. 1 og 3, kan et 
institut fra den 1. januar 2025 til den 31. 
december 2027 vende tilbage til 
standardmetoden for en eller flere af de 
eksponeringsklasser, der er omhandlet i 
artikel 147, stk. 2, hvis samtlige følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 299

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 198
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 107, stk. 1, andet 
afsnit, beregner institutter, der har fået 
tilladelse til at anvende den interne 
ratingbaserede metode til beregning af det 
risikovægtede eksponeringsbeløb for 
aktieeksponeringer, indtil den 31. 
december 2029 det risikovægtede 
eksponeringsbeløb for hver 
aktieeksponering, for hvilken de har fået 
tilladelse til at anvende den interne 
ratingbaserede metode, som det højeste af 
følgende:

1. Uanset artikel 107, stk. 1, beregner 
institutter, der har fået tilladelse til at 
anvende den interne ratingbaserede metode 
til beregning af det risikovægtede 
eksponeringsbeløb for aktieeksponeringer, 
indtil den 31. december 2029, og uden at 
det berører artikel 495a, stk. 3, det 
risikovægtede eksponeringsbeløb for hver 
aktieeksponering, for hvilken de har fået 
tilladelse til at anvende den interne 
ratingbaserede metode, som det højeste af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 300

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 198
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I stedet for at anvende 
behandlingen i stk. 1 kan institutter, der 
har fået tilladelse til at anvende den 
interne ratingbaserede metode til 
beregning af det risikovægtede 
eksponeringsbeløb for 
aktieeksponeringer, vælge at anvende 
behandlingen i artikel 133 og 
overgangsordningerne i artikel 495a på 
alle deres aktieeksponeringer på et hvilket 
som helst tidspunkt indtil den 31. 
december 2029.

udgår

Med henblik på dette stykke finder 
betingelserne for at vende tilbage til 
anvendelsen af mindre avancerede 
metoder, jf. artikel 149, ikke anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 301

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 198
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Institutter, der anvender 
behandlingen i stk. 1, beregner det 
forventede tab i overensstemmelse med 
artikel 158, stk. 7, 8 eller 9, alt efter hvad 
der er relevant, som de nævnte stykker var 
pr. 1. januar 2021.

3. Institutter, der anvender 
behandlingen i stk. 1, beregner det 
forventede tab i overensstemmelse med 
artikel 158, stk. 7, 8 eller 9, alt efter hvad 
der er relevant, som de nævnte stykker var 
pr. ... [dagen før datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden].
Forventede tab, der er beregnet i 
overensstemmelse med artikel 158, stk. 7, 
8 eller 9, alt efter hvad der er relevant, 
som de nævnte stykker var pr. ... [dagen 
før datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden], skal 
fratrækkes egentlige kernekapitalposter i 
henhold til artikel 36, stk. 1, litra d).
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Or. en

Ændringsforslag 302

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset behandlingen i artikel 133, 
stk. 3, tildeles aktieeksponeringer følgende 
risikovægte:

1. Uanset behandlingen i artikel 133, 
stk. 3, tildeles aktieeksponeringer den 
højeste af de risikovægte, der finder 
anvendelse pr. ... [1 dag før datoen for 
denne ændringsforordnings ikrafttræden] 
og følgende risikovægte:

Or. en

Ændringsforslag 303

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset behandlingen i artikel 133, 
stk. 4, tildeles aktieeksponeringer følgende 
risikovægte:

2. Uanset behandlingen i artikel 133, 
stk. 4, tildeles aktieeksponeringer den 
højeste af de risikovægte, der finder 
anvendelse pr. ... [1 dag før datoen for 
denne ændringsforordnings ikrafttræden] 
og følgende risikovægte:

Or. en

Ændringsforslag 304

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495 a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 133 kan 
institutterne fortsat tildele den samme 
risikovægt, som var gældende pr. 
[Publikationskontoret: Her indsættes 
datoen = 1 dag efter denne 
ændringsforordnings ikrafttræden], til 
aktieeksponeringer mod enheder, som de 
pr. [vedtagelsesdato] i seks på hinanden 
følgende år har været aktionær i, og på 
hvilke de udøver betydelig indflydelse i 
henhold til direktiv 2013/34/EU, eller de 
regnskabsstandarder, som et institut er 
underlagt i henhold til forordning (EF) 
nr. 1606/2002, eller et lignende forhold 
mellem en fysisk eller juridisk person og 
en virksomhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 305

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EBA udarbejder en rapport om 
passende kalibrering af risikoparametre, 
der finder anvendelse på specialiseret 
långivning efter IRB-metoden, og navnlig 
om egne estimater af LGD og LGD-
inputgulve. EBA medtager navnlig data i 
sin rapport om det gennemsnitlige antal 
misligholdelser og realiserede tab, der er 
observeret i Unionen i forbindelse med 
forskellige stikprøver af institutter med 
forskellige forretnings- og risikoprofiler.

udgår

EBA forelægger Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen rapporten om 
sine resultater senest den 31. december 
2025.
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På grundlag af denne rapport tillægges 
Kommissionen beføjelse til at ændre 
denne forordning ved at vedtage en 
delegeret retsakt, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 462 med 
henblik på at ændre den behandling, der 
finder anvendelse på specialiseret 
långivning i henhold til tredje del, afsnit 
II.

Or. en

Ændringsforslag 306

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EBA udarbejder en rapport om 
passende kalibrering af risikoparametre i 
tilknytning til leasingeksponeringer efter 
IRB-metoden, og navnlig om LGDs og Hc 
som foreskrevet i artikel 230. EBA 
medtager navnlig data i sin rapport om 
det gennemsnitlige antal misligholdelser 
og realiserede tab, der er observeret i 
Unionen i forbindelse med forskellige 
typer af leasede formuegoder og 
forskellige typer institutter, der har 
leasingaktiviteter.

udgår

EBA forelægger Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen rapporten om 
sine resultater senest den 30. juni 2026.
På grundlag af denne rapport tillægges 
Kommissionen beføjelse til at ændre 
denne forordning ved at vedtage en 
delegeret retsakt, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 462 med 
henblik på at ændre den behandling, der 
finder anvendelse på eksponeringer som 
følge af leasing i henhold til tredje del, 
afsnit II."
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Or. en

Ændringsforslag 307

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 495d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EBA udarbejder en rapport med 
henblik på at vurdere, om undtagelsen 
omhandlet i stk. 1, litra a), bør forlænges 
ud over den 31. december 2032, og om 
nødvendigt betingelserne for 
opretholdelse af undtagelsen.

udgår

EBA forelægger Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen rapporten om 
sine resultater senest den 31. december 
2028.
På grundlag af denne rapport og under 
behørig hensyntagen til de relevante 
internationalt aftalte standarder, der er 
udarbejdet af BCBS, forelægger 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag senest den 31. 
december 2031."

Or. en

Ændringsforslag 308

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 199 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 501 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

199a) i artikel 501, stk. 1, foretages 
følgende ændringer i definitionerne:

E * er en af følgende: E * er
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(a) det samlede beløb, som SMV'en eller 
gruppen af SMV'ens forbundne kunder 
skylder til instituttet, dets datterselskaber, 
dets moderselskaber og andre 
datterselskaber af disse moderselskaber, 
herunder eksponeringsværdi ved 
misligholdelse, men eksklusiv fordringer 
eller eventualfordringer sikret ved pant i 
beboelsesejendom.

det samlede beløb, som SMV'en eller 
gruppen af SMV'ens forbundne kunder 
skylder til instituttet, dets datterselskaber, 
dets moderselskaber og andre 
datterselskaber af disse moderselskaber, 
herunder eksponeringsværdi ved 
misligholdelse, men eksklusiv fordringer 
eller eventualfordringer sikret ved pant i 
beboelsesejendom.

hvis det i litra a) omhandlede samlede 
beløb er lig med 0, størrelsen af 
fordringer eller eventualfordringer mod 
SMV'en eller gruppen af SMV'ens 
indbyrdes forbundne kunder, som er 
sikret ved pant i beboelsesejendom, og 
som er udelukket fra beregningen af det i 
nævnte litra omhandlede samlede beløb.

Hvis E* = 0, er RWEA* = 0,7619 RWEA

Or. en

Ændringsforslag 309

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 201 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 501a – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) låntagerens refinansieringsrisiko 
ved eksponeringen er lav eller 
tilstrækkeligt reduceret under hensyntagen 
til eventuelle støttemidler, tilskud eller 
finansiering ydet af en eller flere af de 
enheder, der er opført i stk. 2, litra b), nr. i) 
og ii).

f) låntagerens refinansieringsrisiko er 
lav eller tilstrækkeligt reduceret under 
hensyntagen til eventuelle støttemidler, 
tilskud eller finansiering ydet af en eller 
flere af de enheder, der er opført i stk. 2, 
litra b), nr. i) og ii).

Or. en

Ændringsforslag 310

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 201 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 501a – stk. 1 – litra o
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

b a) litra o) affattes således:
(o) låntageren har foretaget en vurdering 
af, hvorvidt de finansierede aktiver 
bidrager til følgende miljømæssige mål:

låntageren har foretaget en positiv 
vurdering om, at de finansierede aktiver 
bidrager til et eller flere af de 
miljømæssige mål, der er fastsat i artikel 9 
i forordning (EU) 2020/852.

(i) modvirkning af klimaændringer
(ii) tilpasning til klimaændringer
(iii) bæredygtig udnyttelse og beskyttelse 
af vand- og havressourcer
(iv) overgang til en cirkulær økonomi, 
forebyggelse og genanvendelse af affald
(v) forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening
(vi) beskyttelse af sunde økosystemer.

Or. en

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=35461&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=125046)

Ændringsforslag 311

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 202
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 501c, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA forelægger Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om sine 
resultater senest den 28. juni 2023.

EBA forelægger Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om sine 
resultater senest den 28. juni 2023. På 
grundlag af denne rapport forelægger 
Kommissionen, hvis det er relevant, et 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 312

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 203
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 506 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2026 aflægger 
EBA rapport til Kommissionen om 
anerkendelse og anvendelse af forsikring 
som kreditrisikoreduktionsteknikker og om 
hensigtsmæssigheden af de tilknyttede 
risikoparametre, jf. tredje del, afsnit II, 
kapitel 3 og 4.

Senest den 31. december 2026 aflægger 
EBA i samarbejde med EIOPA rapport til 
Kommissionen om anerkendelse og 
anvendelse af forsikring som 
kreditrisikoreduktionsteknikker og om 
hensigtsmæssigheden af de tilknyttede 
risikoparametre, jf. tredje del, afsnit II, 
kapitel 3 og 4.

Or. en

 


