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Изменение  109 

Мигел Виегаш, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти 

 

 Предложение за регламент 

– 

 

 Изменение 

 Европейският парламент отхвърля 

предложението на Комисията. 

Or. pt 

Обосновка 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

Изменение  110 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Секюритизацията представлява 

сделки, които позволяват на кредитор — 

обикновено кредитна институция — да 

рефинансира група от кредити или 

експозиции като например ипотечни 

кредити, лизингови договори за покупка 

на коли, потребителски кредити или 

кредитни карти, като ги преобразува в 

(1) Секюритизацията представлява 

сделки, които позволяват на кредитор — 

обикновено кредитна институция — да 

рефинансира група от кредити или 

експозиции като например ипотечни 

кредити, лизингови договори за покупка 

на коли, потребителски кредити или 

кредитни карти, като ги преобразува в 
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търгуеми ценни книжа. Заемодателят 

групира и преструктурира своя 

кредитен портфейл и подрежда 

кредитите в различни рискови 

категории според различните 

инвеститори, за които са предназначени, 

като по този начин позволява на 

инвеститорите да инвестират в кредити 

и други експозиции, до които те 

обичайно нямат пряк достъп. 

Възвръщаемостта за инвеститора се 

генерира от паричните потоци на 

базовите кредити. 

търгуеми ценни книжа. Заемодателят 

групира и преструктурира своя 

кредитен портфейл и подрежда 

кредитите в различни рискови 

категории според различните 

инвеститори, за които са предназначени, 

като по този начин позволява на 

инвеститорите да инвестират в кредити 

и други експозиции, до които те 

обичайно нямат пряк достъп. 

Възвръщаемостта за инвеститора се 

генерира от паричните потоци на 

базовите кредити. Едновременно с 

това, чрез процедурата по 

секюритизация, заемодателят 

увеличава степента на своята 

ликвидност. 

Or. el 

 

Изменение  111 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В представения на 26 ноември 

2014 г. План за инвестиции за Европа 

Комисията обяви намерението си за 

възобновяване на пазарите на 

висококачествени секюритизации, без 

да се повтарят грешките отпреди 

финансовата криза от 2008 г. 

Развитието на опростен, прозрачен и 

стандартизиран пазар на 

секюритизации е етап по пътя на 

изграждане на съюза на 

капиталовите пазари (СКП) и 

допринася за постигането на 

приоритетната цел на Комисията — 

подкрепа на създаването на работни 

места и възстановяване на 

устойчивия растеж. 

заличава се 

Or. it 
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Изменение  112 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В представения на 26 ноември 

2014 г. План за инвестиции за Европа 

Комисията обяви намерението си за 

възобновяване на пазарите на 

висококачествени секюритизации, без 

да се повтарят грешките отпреди 

финансовата криза от 2008 г. Развитието 

на опростен, прозрачен и 

стандартизиран пазар на секюритизации 

е етап по пътя на изграждане на съюза 

на капиталовите пазари (СКП) и 

допринася за постигането на 

приоритетната цел на Комисията — 

подкрепа на създаването на работни 

места и възстановяване на устойчивия 

растеж. 

(2) В представения на 26 ноември 

2014 г. План за инвестиции за Европа 

Комисията обяви намерението си за 

възобновяване на пазарите на 

висококачествени секюритизации, без 

да се повтарят грешките отпреди 

финансовата криза от 2008 г. Развитието 

на опростен, прозрачен и 

стандартизиран пазар на секюритизации 

е етап по пътя на изграждане на съюза 

на капиталовите пазари (СКП) и трябва 

да допринесе в подкрепа на създаването 

на работни места и възстановяване на 

устойчивия растеж. 

Or. el 

 

Изменение  113 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В представения на 26 ноември 

2014 г. План за инвестиции за Европа 

Комисията обяви намерението си за 

възобновяване на пазарите на 

висококачествени секюритизации, без 

да се повтарят грешките отпреди 

финансовата криза от 2008 г. Развитието 

на опростен, прозрачен и 

стандартизиран пазар на секюритизации 

(2) В представения на 26 ноември 

2014 г. План за инвестиции за Европа 

Комисията обяви намерението си за 

възобновяване на пазарите на 

висококачествени секюритизации, без 

да се повтарят грешките отпреди 

финансовата криза от 2008 г. Развитието 

на опростен, прозрачен и 

стандартизиран пазар на секюритизации 
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е етап по пътя на изграждане на съюза 

на капиталовите пазари (СКП) и 

допринася за постигането на 

приоритетната цел на Комисията — 

подкрепа на създаването на работни 

места и възстановяване на 

устойчивия растеж. 

е етап по пътя на изграждане на съюза 

на капиталовите пазари (СКП). 

Or. en 

Обосновка 

Няма доказателства, че настоящата неефективност на икономиката може да бъде 

преодоляна чрез мерки в сектора на предлагането, но има редица доказателства, че 

това може да бъде постигнато чрез по-далновидни фискални стимули. 

Неспособността на ЕС да действа по координиран начин, с цел да стимулира 

реалната икономика, не следва да се ползва като извинение, за да се стимулира вече 

раздутата виртуална икономика. 

 

Изменение  114 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Европейският съюз не 

възнамерява да отслаби нормативната 

уредба, въведена след финансовата 

криза с цел да се премахнат рисковете, 

свойствени на заплетените, 

непрозрачни и рискови 

секюритизации. Изключително важно е 

да се въведат правила за по-добро 

разграничаване на опростените, 

прозрачни и стандартизирани 

продукти от сложните, непрозрачни 

и рискови инструменти, както и 

пруденциални норми с оглед отчитане 

в по-голяма степен на риска. 

(3) Европейският съюз трябва да 

засили нормативната уредба, въведена 

след финансовата криза с цел да се 

премахнат рисковете, свойствени на 

секюритизациите. Изключително 

важно е да се въведат правила за 

прилагането на пруденциална рамка, 

която в по-голяма степен да отчита 

риска; също така е от съществено 

значение да се забрани 

пресекюритизацията и да се 

изключат от настоящия Регламент 

синтетичните секюритизации. 

Or. it 
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Изменение  115 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Европейският съюз не 

възнамерява да отслаби нормативната 

уредба, въведена след финансовата 

криза с цел да се премахнат рисковете, 

свойствени на заплетените, непрозрачни 

и рискови секюритизации. 

Изключително важно е да се въведат 

правила за по-добро разграничаване на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани продукти от сложните, 

непрозрачни и рискови инструменти, 

както и пруденциални норми с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска. 

(3) Европейският съюз не 

възнамерява да отслаби нормативната 

уредба, въведена след финансовата 

криза с цел да се премахнат рисковете, 

свойствени на заплетените, непрозрачни 

и рискови секюритизации. 

Изключително важно е да се въведат 

правила за по-добро разграничаване на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани продукти от сложните, 

непрозрачни и рискови финансови 

инструменти, както и пруденциални 

норми с оглед отчитане в по-голяма 

степен на риска. 

Or. el 

 

Изменение  116 

Антонио Таяни 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Европейският съюз не 

възнамерява да отслаби нормативната 

уредба, въведена след финансовата 

криза с цел да се премахнат рисковете, 

свойствени на заплетените, непрозрачни 

и рискови секюритизации. 

Изключително важно е да се въведат 

правила за по-добро разграничаване на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани продукти от сложните, 

непрозрачни и рискови инструменти, 

както и пруденциални норми с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска. 

(3) Европейският съюз цели да 

засили нормативната уредба, въведена 

след финансовата криза с цел да се 

премахнат рисковете, свойствени на 

заплетените, непрозрачни и рискови 

секюритизации. Изключително важно е 

да се въведат правила за по-добро 

разграничаване на опростените, 

прозрачни и стандартизирани продукти 

от сложните, непрозрачни и рискови 

инструменти, както и пруденциални 

норми с оглед отчитане в по-голяма 

степен на риска. 
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Or. en 

 

Изменение  117 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре 

функциониращ финансов пазар. 

Подходящо структурираните 

секюритизации са съществено 

средство за диверсифициране на 

източниците на финансиране и за по-

ефективното разпределение на риска 

в рамките на финансовата система 

на Съюза. Те позволяват по-широко 

разпределение на риска във 

финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси 

на инициаторите и оттам — за 

отпускането на допълнителни 

кредити на икономиката. Като цяло 

тя може да подобри ефективността 

на финансовата система и да осигури 

допълнителни инвестиционни 

възможности. Секюритизирането 

може да създаде мост между 

кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза 

за бизнеса и гражданите (например 

чрез по-достъпни кредити за 

домакинствата, финансиране на 

бизнеса, ипотечни кредити и 

кредитни карти). 

(4) Трябва да припомним как в 

годините преди финансовата криза 

от 2008 г. прекомерното и 

невнимателно използване на 

секюритизирани облигации промени 

бизнес модела на банките, 

насърчавайки по този начин 

явлението финансов ливъридж, което 

позволи на банките да реализират 

големи печалби за кратко време, но с 

риск от големи загуби: това са 

предпоставките за настъпването на 

финансовата криза през 2008 г., която 

започна от икономиката на САЩ и 

след това засегна и икономиката на 

останалите страни. 

Or. it 

 

Изменение  118 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре 

функциониращ финансов пазар. 
Подходящо структурираните 

секюритизации са съществено средство 

за диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за 

отпускането на допълнителни 

кредити на икономиката. Като цяло 

тя може да подобри ефективността 

на финансовата система и да осигури 

допълнителни инвестиционни 

възможности. Секюритизирането 

може да създаде мост между 

кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза 

за бизнеса и гражданите (например 

чрез по-достъпни кредити за 

домакинствата, финансиране на 

бизнеса, ипотечни кредити и 

кредитни карти). 

(4) Подходящо структурираните 

секюритизации са средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-широкото 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите. 

Or. en 

 

Изменение  119 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 
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финансов пазар. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на 

икономиката. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

финансов пазар. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на 

икономиката. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

Секюритизирането може също да 

позволи на отделни кредитни 

институции да намалят липсата на 

гъвкавост в своите счетоводни 

баланси, да управляват по-добре 

концентрациите на риск на 

портфейла си, да създадат 

опростени, дългосрочни финансови 

инструменти за инвеститорите. 

Тези възможности могат колективно 

да подобрят гъвкавостта на 

финансовия сектор и да насърчат по-

широки, дългосрочни инвестиции в 

реалната икономика. В същото време 

секюритизирането може да доведе до 

рискове от увеличаване на 

взаимосвързаността и от прекомерен 

ливъридж. Освен това то може да 

насърчи спекулативни, краткосрочни 

инвестиции и регулаторен арбитраж. 

По тази причина настоящият 

регламент насърчава стриктното 

наблюдение от страна на 

компетентните органи на участието 

на пазара на финансовите 



 

AM\1101631BG.doc 11/158 PE587.495v01-00 

 BG 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  120 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 

финансов пазар. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на 

икономиката. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 

финансов пазар и подпомага по-

доброто финансиране на 

икономиката. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на 

икономиката. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

Or. el 
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Изменение  121 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 

финансов пазар. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на 

икономиката. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

(4) Секюритизирането е важен 

елемент при всеки добре функциониращ 

финансов пазар. Подходящо 

структурираните секюритизации са 

съществено средство за 

диверсифициране на източниците на 

финансиране и за по-ефективното 

разпределение на риска в рамките на 

финансовата система на Съюза. Те 

позволяват по-широко разпределение на 

риска във финансовия сектор и могат да 

спомогнат за освобождаването на 

капацитет в счетоводните баланси на 

инициаторите и оттам — за отпускането 

на допълнителни кредити на реалната 

икономика. Като цяло тя може да 

подобри ефективността на финансовата 

система и да осигури допълнителни 

инвестиционни възможности. 

Секюритизирането може да създаде 

мост между кредитните институции и 

капиталовите пазари с косвена полза за 

бизнеса и гражданите (например чрез 

по-достъпни кредити за домакинствата, 

финансиране на бизнеса, ипотечни 

кредити и кредитни карти). 

Or. es 

 

Изменение  122 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 
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стандартизирани (ОПС) секюритизации 

налага Съюзът ясно да определи какво 

се разбира под ОПС секюритизация, тъй 

като в противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж. 

стандартизирани (ОПС) секюритизации, 

както и секюритизации, които 

включват и подкрепят проекти, 

които допринасят за постигането на 

Споразумението, прието на 

Конференцията на ООН по 

изменението на климата (COP-21) 

(„Устойчиви ОПС“), налага Съюзът 

ясно да определи какво се разбира под 

ОПС секюритизация, тъй като в 

противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж. 

Or. en 

 

Изменение  123 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 

стандартизирани (ОПС) секюритизации 

налага Съюзът ясно да определи какво 

се разбира под ОПС секюритизация, тъй 

като в противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж. 

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 

стандартизирани (ОПС) секюритизации 

налага Съюзът ясно да определи какво 

се разбира под ОПС секюритизация, тъй 

като в противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж, така че е важно да се 

гарантира съществуването на единен 

европейски пазар на ОПС с цел 

улесняване на трансграничните 
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сделки. 

Or. es 

 

Изменение  124 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 

стандартизирани (ОПС) секюритизации 

налага Съюзът ясно да определи какво 

се разбира под ОПС секюритизация, тъй 

като в противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж.  

(5) Въвеждането на пруденциални 

норми за опростените, прозрачни и 

стандартизирани (ОПС) секюритизации 

налага Съюзът ясно да определи какво 

се разбира под ОПС секюритизация, тъй 

като в противен случай нормативните 

изисквания към кредитните институции 

и застрахователните дружества с оглед 

отчитане в по-голяма степен на риска 

биха обхванали в различни държави 

членки различни видове секюритизации. 

Това би довело до нееднакви условия на 

конкуренция и до регулаторен 

арбитраж. Всъщност много 

секюритизации не отчитат риска в 

достатъчна степен – факт, дължащ 

се на липсата на адекватни рискови 

фактори в подходите за измерване на 

риска. 

Or. el 

 

Изменение  125 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Целесъобразно е да се предвиди, 

в съответствие със съществуващите 

определения в секторното 

(6) Целесъобразно е да се предвиди, 

в съответствие със съществуващите 

определения в секторното 
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законодателство на Съюза, определения 

на всички основни понятия в областта 

на секюритизациите. В частност е 

необходимо да се даде ясно и мащабно 

определение на понятието 

„секюритизация“, което да обхваща 

всяка сделка или схема, при която 

кредитният риск, свързан с дадена 

експозиция или група експозиции, се 

разделя на траншове. Експозиция, 

която създава задължение за пряко 

плащане по сделка или схема, които се 

използват за финансиране или 

стопанисване на материални активи, не 

следва да се счита за експозиция към 

секюритизация дори ако сделката или 

схемата включва задължения за 

плащане с различен ранг. 

законодателство на Съюза, определения 

на всички основни понятия в областта 

на секюритизациите. В частност е 

необходимо да се даде ясно и мащабно 

определение на понятието 

„секюритизация“, което да обхваща 

всяка сделка или схема, при която 

плащанията по сделката или 

схемата зависят от показателите на 

експозиции или група експозиции. 

Икономическото прехвърляне на 

експозициите, обект на 

секюритизация, следва да се постига 

чрез прехвърляне на собствеността 

върху секюритизираните експозиции 

от институцията инициатор към 

дружество със специална цел — 

секюритизация или чрез прехвърляне 

на риска към дружество със 

специална цел — секюритизация. 
Експозиция, която създава задължение 

за пряко плащане по сделка или схема, 

които се използват за финансиране или 

стопанисване на материални активи, не 

следва да се счита за експозиция към 

секюритизация дори ако сделката или 

схемата включва задължения за 

плащане с различен ранг. 

Or. en 

 

Изменение  126 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Целесъобразно е да се предвиди, 

в съответствие със съществуващите 

определения в секторното 

законодателство на Съюза, определения 

на всички основни понятия в областта 

на секюритизациите. В частност е 

необходимо да се даде ясно и мащабно 

определение на понятието 

(6) Целесъобразно е да се предвиди, 

в съответствие със съществуващите 

определения в секторното 

законодателство на Съюза, определения 

на всички основни понятия в областта 

на секюритизациите. Необходимо е да 

бъде посочено точно и изчерпателно 

определение за секюритизацията, което 
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„секюритизация“, което да обхваща 

всяка сделка или схема, при която 

кредитният риск, свързан с дадена 

експозиция или група експозиции, се 

разделя на траншове. Експозиция, 

която създава задължение за пряко 

плащане по сделка или схема, които се 

използват за финансиране или 

стопанисване на материални активи, не 

следва да се счита за експозиция към 

секюритизация дори ако сделката или 

схемата включва задължения за 

плащане с различен ранг. 

да обхваща всяка транзакция или схема. 

Експозиция, която създава задължение 

за пряко плащане по сделка или схема, 

които се използват за финансиране или 

стопанисване на материални активи, не 

следва да се счита за експозиция към 

секюритизация дори ако сделката или 

схемата включва задължения за 

плащане с различен ранг. 

Or. it 

 

Изменение  127 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6 a) Спонсорът следва да може да 

делегира задачи на обслужващо 

предприятие, но следва да остане 

отговорен за всичките си задължения 

по настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  128 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) На международно и европейско 

равнище бе свършена значителна 

работа за даването на определение на 

ОПС секюритизациите, а в 

(7) На международно и европейско 

равнище трябва да бъдат положени 

допълнителни усилия за даването на 

определение на ОПС секюритизациите, 
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делегираните регламенти (ЕС) 2015/6122  

и (ЕС) 2015/3523 Комисията определи за 

специфични цели критериите за 

опростени, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации, обект 

на пруденциални изисквания с оглед 

отчитането в по-голяма степен на риска. 

както в делегираните регламенти (ЕС) 

2015/6122 и (ЕС) 2015/3523 Комисията 

определи за специфични цели 

критериите за опростени, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации, обект 

на пруденциални изисквания с оглед 

отчитането в по-голяма степен на риска. 

__________________ __________________ 

22 Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на 

Комисията от 10 октомври 2014 г. за 

допълнение на Регламент (ЕС) 

№ 575/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на 

изискването за ликвидно покритие за 

кредитните институции (ОВ L 11, 

17.1.2015 г., стр. 1). 

22 Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на 

Комисията от 10 октомври 2014 г. за 

допълнение на Регламент (ЕС) 

№ 575/2013 по отношение на 

изискването за ликвидно покритие за 

кредитните институции (ОВ L 11, 

17.1.2015 г., стр. 1). 

23 Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на 

Комисията от 10 октомври 2014 г. за 

допълнение на Директива 2009/138/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

относно започването и упражняването 

на застрахователна и 

презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II) (ОВ L 12, 

17.1.2015 г., стр. 1). 

23 Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на 

Комисията от 10 октомври 2014 г. за 

допълнение на Директива 2009/138/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

относно започването и упражняването 

на застрахователна и 

презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II) (ОВ L 12, 

17.1.2015 г., стр. 1). 

 

Or. el 

 

Изменение  129 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Определението на ОПС 

секюритизация трябва да се изготви въз 

основа на съществуващите критерии, на 

приетите на 23 юли 2015 г. от БКБН—

МОЦКП критерии за обособяване на 

опростените, прозрачни и сравними 

секюритизации и най-вече на 

публикуваното на 7 юли 2015 г. 

(8) Определението на ОПС 

секюритизация трябва да се изготви въз 

основа на съществуващите критерии, на 

приетите на 23 юли 2015 г. от БКБН—

МОЦКП критерии за обособяване на 

опростените, прозрачни и сравними 

секюритизации, в рамките на 

капиталовата адекватност за 
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становище на ЕБО относно допустимите 

секюритизации, като е изключително 

важно то да бъде общо и да се прилага 

за всички сектори. 

секюритизациите, и най-вече на 

публикуваното на 7 юли 2015 г. 

становище на ЕБО относно допустимите 

секюритизации, като е изключително 

важно то да бъде общо и да се прилага 

за всички сектори. 

Or. el 

 

Изменение  130 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Прилагането на критериите за 

ОПС в ЕС не следва да води до 

различни подходи. Такива подходи биха 

породили потенциални пречки за 

трансграничните инвеститори, тъй като 

ще ги принудят да се запознават 

подробно с националните нормативни 

уредби, което в резултат ще подкопае 

доверието им в критериите за ОПС. 

(9) Прилагането на критериите за 

ОПС в ЕС не следва да води до 

различни подходи, а точно обратното 

– до развитието на сигурен пазар на 

секюритизации. Такива подходи биха 

породили потенциални пречки за 

трансграничните инвеститори, тъй като 

ще ги принудят да се запознават 

подробно с националните нормативни 

уредби, което в резултат ще подкопае 

доверието им в критериите за ОПС. 

Or. el 

 

Изменение  131 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Важно е компетентните 

органи тясно да си сътрудничат, за да 

се постигне общо и съгласувано 

разбиране в Съюза на изискванията за 

ОПС секюритизациите и да се 

преодолее потенциалният разнобой в 

(10) Важно е европейски надзорен 

орган да управлява система за 

сертифициране от трета страна, за 

да се постигне общо и съгласувано 

разбиране в Съюза на изискванията за 

ОПС секюритизациите и да се 
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тълкуването. За тази цел трите ЕНО 

следва да координират работата си и 

тази на компетентните органи в рамките 

на Съвместния комитет на европейските 

надзорни органи, за да се постигне 

междусекторна съгласуваност и да се 

направи оценка на практическите 

трудности, които биха могат да 

възникнат при ОПС секюритизациите. В 

този процес ще се търсят и доколкото е 

възможно ще бъдат взети предвид 

становищата на пазарните участници. 

Резултатът от тези обсъждания следва 

да се оповестява на уебсайтовете на 

ЕНО, така че да се подпомогнат 

инициаторите, спонсорите, дружествата 

със специална цел — секюритизация и 

инвеститорите да оценяват ОПС 

секюритизациите, преди да емитират 

секюритизиращи инструменти или да 

инвестират в такива позиции. Такъв 

координационен механизъм би бил 

особено полезен в периода преди 

прилагането на настоящия регламент. 

преодолее потенциалният разнобой в 

тълкуването. За тази цел, определеният 

регулаторен орган, заедно с двата други 

ЕНО, следва да координират работата 

си и тази на компетентните органи в 

рамките на Съвместния комитет на 

европейските надзорни органи, за да се 

постигне междусекторна съгласуваност 

и да се направи оценка на 

практическите трудности, които биха 

могат да възникнат при ОПС 

секюритизациите. В този процес ще се 

търсят и доколкото е възможно ще 

бъдат взети предвид становищата на 

пазарните участници. Резултатът от тези 

обсъждания следва да се оповестява на 

уебсайтовете на ЕНО, така че да се 

подпомогнат инициаторите, спонсорите, 

дружествата със специална цел — 

секюритизация и инвеститорите да 

оценяват ОПС секюритизациите, преди 

да емитират секюритизиращи 

инструменти или да инвестират в такива 

позиции. Такъв координационен 

механизъм би бил особено полезен в 

периода преди прилагането на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  132 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Важно е компетентните органи 

тясно да си сътрудничат, за да се 

постигне общо и съгласувано разбиране 

в Съюза на изискванията за ОПС 

секюритизациите и да се преодолее 

потенциалният разнобой в тълкуването. 

За тази цел трите ЕНО следва да 

координират работата си и тази на 

компетентните органи в рамките на 

(10) Важно е компетентните органи 

тясно да си сътрудничат, за да се 

постигне общо и съгласувано разбиране 

в Съюза на изискванията за ОПС 

секюритизациите и да се преодолее 

потенциалният разнобой в тълкуването. 

За тази цел трите ЕНО следва да 

координират работата си и тази на 

компетентните органи в рамките на 
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Съвместния комитет на европейските 

надзорни органи, за да се постигне 

междусекторна съгласуваност и да се 

направи оценка на практическите 

трудности, които биха могат да 

възникнат при ОПС секюритизациите. В 

този процес ще се търсят и доколкото е 

възможно ще бъдат взети предвид 

становищата на пазарните участници. 

Резултатът от тези обсъждания следва 

да се оповестява на уебсайтовете на 

ЕНО, така че да се подпомогнат 

инициаторите, спонсорите, дружествата 

със специална цел — секюритизация и 

инвеститорите да оценяват ОПС 

секюритизациите, преди да емитират 

секюритизиращи инструменти или да 

инвестират в такива позиции. Такъв 

координационен механизъм би бил 

особено полезен в периода преди 

прилагането на настоящия регламент. 

Съвместния комитет на европейските 

надзорни органи, в рамките на който 

ще бъде създаден нов комитет по 

секюритизации, за да се постигне 

междусекторна съгласуваност и да се 

направи оценка на практическите 

трудности, които биха могат да 

възникнат при ОПС секюритизациите. В 

този процес ще се търсят и доколкото е 

възможно ще бъдат взети предвид 

становищата на пазарните участници. 

Резултатът от тези обсъждания следва 

да се оповестява на уебсайтовете на 

ЕНО, така че да се подпомогнат 

инициаторите, спонсорите, дружествата 

със специална цел — секюритизация и 

инвеститорите да оценяват ОПС 

секюритизациите, преди да емитират 

секюритизиращи инструменти или да 

инвестират в такива позиции. Такъв 

координационен механизъм би бил 

особено полезен в периода преди 

прилагането на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  133 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Инвестицията във — или 

експозицията към — дадена 

секюритизация излага инвеститора на 

кредитния риск на базовите кредити или 

експозиции; от своя страна, самият 

процес на структуриране на 

секюритизацията може да породи други 

рискове като риск във връзка с 

представителството, риск във връзка с 

избрания модел, правен и операционен 

риск, риск от контрагента, риск във 

връзка с обслужването, риск във връзка 

с ликвидността, риск от концентрация и 

(11) Инвестицията във — или 

експозицията към — дадена 

секюритизация излага инвеститора на 

кредитния риск на базовите кредити или 

експозиции; от своя страна, самият 

процес на структуриране на 

секюритизацията може да породи други 

рискове като риск във връзка с 

представителството, риск във връзка с 

избрания модел, правен и операционен 

риск, риск от контрагента, риск във 

връзка с обслужването, риск във връзка 

с ликвидността, риск от концентрация и 
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рискове от оперативен характер. Поради 

това, с оглед на интереса на крайните 

инвеститори е важно от 

институционалните инвеститори да се 

изисква в необходимата степен да 

извършват надлежна проверка, която да 

гарантира, че те оценяват правилно 

рисковете при всички видове 

секюритизации. Надлежната проверка 

може също така да увеличи доверието 

както в пазара, така и между отделните 

инициатори, спонсори и инвеститори. 

Необходимо е инвеститорите да 

осъществят адекватна надлежна 

проверка на ОПС секюритизациите. Те 

могат да се запознаят с оповестената от 

секюритизиращите страни информация 

— по-специално уведомлението за ОПС 

секюритизация и съответната 

информация, оповестена в тази връзка, 

което би трябвало да им предостави 

цялата необходима информация за 

начина, по който са изпълнени 

критериите за ОПС. Институционалните 

инвеститори би трябвало да могат да 

разчитат в необходимата степен на 

уведомлението за ОПС секюритизация и 

информацията, оповестена от 

инициатора, спонсора и дружеството 

със специална цел — секюритизация, за 

това дали секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

рискове от оперативен характер. Поради 

това, с оглед на интереса на крайните 

инвеститори е важно от 

институционалните инвеститори, 

включително от управляващите 

активи лица, да се изисква в 

необходимата степен да извършват 

надлежна проверка, която да гарантира, 

че те оценяват правилно рисковете при 

всички видове секюритизации. 

Надлежната проверка може също така 

да увеличи доверието както в пазара, 

така и между отделните инициатори, 

спонсори и инвеститори. Необходимо е 

инвеститорите да осъществят адекватна 

надлежна проверка на ОПС 

секюритизациите. Те могат да се 

запознаят с оповестената от 

секюритизиращите страни информация 

— по-специално уведомлението за ОПС 

секюритизация и съответната 

информация, оповестена в тази връзка, 

което би трябвало да им предостави 

цялата необходима информация за 

начина, по който са изпълнени 

критериите за ОПС. Институционалните 

инвеститори би трябвало да могат да 

разчитат в необходимата степен на 

уведомлението за ОПС секюритизация и 

информацията, оповестена от 

инициатора, спонсора и дружеството 

със специална цел — секюритизация, за 

това дали секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Or. en 

 

Изменение  134 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Инвестицията във — или (11) Инвестицията във — или 
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експозицията към — дадена 

секюритизация излага инвеститора на 

кредитния риск на базовите кредити или 

експозиции; от своя страна, самият 

процес на структуриране на 

секюритизацията може да породи други 

рискове като риск във връзка с 

представителството, риск във връзка с 

избрания модел, правен и операционен 

риск, риск от контрагента, риск във 

връзка с обслужването, риск във връзка 

с ликвидността, риск от концентрация и 

рискове от оперативен характер. Поради 

това, с оглед на интереса на крайните 

инвеститори е важно от 

институционалните инвеститори да се 

изисква в необходимата степен да 

извършват надлежна проверка, която да 

гарантира, че те оценяват правилно 

рисковете при всички видове 

секюритизации. Надлежната проверка 

може също така да увеличи доверието 

както в пазара, така и между отделните 

инициатори, спонсори и инвеститори. 

Необходимо е инвеститорите да 

осъществят адекватна надлежна 

проверка на ОПС секюритизациите. Те 

могат да се запознаят с оповестената от 

секюритизиращите страни информация 

— по-специално уведомлението за ОПС 

секюритизация и съответната 

информация, оповестена в тази връзка, 

което би трябвало да им предостави 

цялата необходима информация за 

начина, по който са изпълнени 

критериите за ОПС. Институционалните 

инвеститори би трябвало да могат да 

разчитат в необходимата степен на 

уведомлението за ОПС секюритизация и 

информацията, оповестена от 

инициатора, спонсора и дружеството 

със специална цел — секюритизация, за 

това дали секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

експозицията към — дадена 

секюритизация излага инвеститора на 

кредитния риск на базовите кредити или 

експозиции; от своя страна, самият 

процес на структуриране на 

секюритизацията може да породи други 

рискове като риск във връзка с 

представителството, риск във връзка с 

избрания модел, правен и операционен 

риск, риск от контрагента, риск във 

връзка с обслужването, риск във връзка 

с ликвидността, риск от концентрация и 

рискове от оперативен характер. Поради 

това, с оглед на интереса на крайните 

инвеститори е важно от 

институционалните инвеститори да се 

изисква в необходимата степен да 

извършват надлежна проверка, която да 

гарантира, че те оценяват правилно 

рисковете при всички видове 

секюритизации. Надлежната проверка 

може също така да увеличи доверието 

както в пазара, така и между отделните 

инициатори, спонсори и инвеститори. 

Необходимо е инвеститорите да 

осъществят адекватна надлежна 

проверка на ОПС секюритизациите. Те 

могат да се запознаят с оповестената от 

секюритизиращите страни информация 

— по-специално уведомлението за ОПС 

секюритизация и съответната 

информация, оповестена в тази връзка, 

което би трябвало да им предостави 

цялата необходима информация за 

начина, по който са изпълнени 

критериите за ОПС. Институционалните 

инвеститори би трябвало да могат да 

разчитат в необходимата степен на 

съответния агент по сертифициране 

от трета страна за уведомлението за 

ОПС секюритизация и информацията, 

оповестена от инициатора, спонсора и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация, за това дали 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Or. en 
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Изменение  135 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато 

при дадена секюритизационна сделка 

са налице други секюритизиращи 

позиции като базисни експозиции, 

изискването за запазване на риска се 

прилага само спрямо 

секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията, 

експозициите, включени в 

секюритизациите, да не са 

качествено различни от тези, 

запазени в счетоводния баланс на 

инициатора, както и преди да бъдат 

включени в секюритизация, 

експозициите да са били в 

счетоводния баланс на инициатора за 

значителна част от срока до падежа 

им. Следователно е важно 

инициаторите и спонсорите да запазват 

значителна нетна икономическа 

експозиция към въпросните базисни 

рискове както за значителен период 

от време преди секюритизацията, 

така и след нея. В общ план, 

секюритизационните сделки не следва 

да се структурират по начин, с който да 

се избягва прилагането на изискването 

за запазване на риска. Това изискване 

следва да бъде приложимо във всички 

случаи, когато е налице икономически 

ефект от дадена секюритизация, 

независимо от използваната юридическа 

структура или инструмент. Не е 

необходимо изискването за запазване да 

се прилага многократно. Достатъчно то 

да се прилага към инициатора, спонсора 
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запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

или първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Уведомлението ОПС 

секюритизация следва да е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите са 

запазили и ще запазят в бъдеще 
значителна нетна икономическа 

експозиция към базисните рискове. 

Следва да се предвидят изключения за 

случаите, когато секюритизираните 

експозиции са напълно, безусловно и 

неотменяемо гарантирани — в частност 

от публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

Or. en 

 

Изменение  136 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. По-общо 

казано, секюритизационните транзакции 

следва да не бъдат структурирани така, 

че да се избегне прилагането на 

задължението за поддържане на част от 

риска, което следва да се прилага във 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. По-общо 

казано, секюритизационните транзакции 

следва да не бъдат структурирани така, 

че да се избегне прилагането на 

задължението за поддържане на част от 

риска, което следва да се прилага във 
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всички ситуации, в които се прилага 

икономическата същност на дадена 

секюритизация, независимо от 

използваните правните структури или 

инструменти. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато 

при дадена секюритизационна сделка 

са налице други секюритизиращи 

позиции като базисни експозиции, 

изискването за запазване на риска се 

прилага само спрямо 

секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

всички ситуации, в които се прилага 

икономическата същност на дадена 

секюритизация, независимо от 

използваните правните структури или 

инструменти. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

Or. it 

 

Изменение  137 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 
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ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. 

Европейският съвет за системен риск 

следва да има възможност да 

предлага на компетентните органи 

по-ниско ниво на запазване на риска за 

пазара на секюритизации като цяло 

или за някои сегменти на този пазар 

чрез проекти на регулаторни 

технически стандарти. В този 

контекст Европейският съвет за 

системен риск следва да обоснове 

начина, по който е взел предвид 

необходимостта от отчитане на 

риска и макро-пруденциалните 

аспекти на понижаването на нивото 

на запазване на риска. В общ план, 

секюритизационните сделки не следва 

да се структурират по начин, с който да 

се избягва прилагането на изискването 

за запазване на риска. Това изискване 

следва да бъде приложимо във всички 

случаи, когато е налице икономически 

ефект от дадена секюритизация, 

независимо от използваната юридическа 

структура или инструмент. Не е 

необходимо изискването за запазване да 

се прилага многократно. Достатъчно то 

да се прилага към инициатора, спонсора 

или първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 
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базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

Or. en 

 

Изменение  138 

Мортен Месерсмит 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в 

търгуеми ценни книжа, да са 

съгласувани с тези на инвеститорите. За 

тази цел инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

участват в секюритизация, да са 

съгласувани с тези на инвеститорите. За 

тази цел инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 
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многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните 

експозиции са напълно, безусловно и 

неотменяемо гарантирани — в 

частност от публичните органи. Ако 

публичните органи са предоставили 

помощ — под формата на гаранции 

или по друг начин, разпоредбите на 

настоящия регламент не засягат 

нормите в областта на държавната 

помощ. 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. 

Or. en 

Обосновка 

Определението за секюритизация е много широко и се простира до набор от сценарии, 

включващи траншове на кредитен риск, а не само до тези, при които тези траншове 

са под формата на търгуеми ценни книжа, изцяло или отчасти. Съобразно това, с цел 

да се избегне объркване, предлагаме препратката към преобразуване на експозициите 

в търгуеми ценни книжа да се премахне. 

 

Изменение  139 

Буркард Балц 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на (12) Важно е интересите на 
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инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове, която е 

определена на ниво от 5 %. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва да се 

предвидят изключения за случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 
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държавната помощ. държавната помощ. 

Or. en 

 

Изменение  140 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Важно е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 

(12) Необходимо е интересите на 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори, които 

преобразуват експозициите в търгуеми 

ценни книжа, да са съгласувани с тези 

на инвеститорите. За тази цел 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

запазват значим интерес в базисните 

експозиции на секюритизацията. 

Следователно е важно инициаторите и 

спонсорите да запазват значителна 

нетна икономическа експозиция към 

въпросните базисни рискове. В общ 

план, секюритизационните сделки не 

следва да се структурират по начин, с 

който да се избягва прилагането на 

изискването за запазване на риска. Това 

изискване следва да бъде приложимо 

във всички случаи, когато е налице 

икономически ефект от дадена 

секюритизация, независимо от 

използваната юридическа структура или 

инструмент. Не е необходимо 

изискването за запазване да се прилага 

многократно. Достатъчно то да се 

прилага към инициатора, спонсора или 

първоначалния кредитор при дадена 

секюритизация. Аналогично, когато при 

дадена секюритизационна сделка са 

налице други секюритизиращи позиции 

като базисни експозиции, изискването 

за запазване на риска се прилага само 

спрямо секюритизацията, в която е 

инвестирано. Уведомлението ОПС 
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секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо да 

се предвидят изключения за 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

секюритизация е сигнал за 

инвеститорите, че инициаторите 

запазват значителна нетна 

икономическа експозиция към 

базисните рискове. Следва случаите, 

когато секюритизираните експозиции са 

напълно, безусловно и неотменяемо да 

се предвидят изключения за 

гарантирани — в частност от 

публичните органи. Ако публичните 

органи са предоставили помощ — под 

формата на гаранции или по друг начин, 

разпоредбите на настоящия регламент 

не засягат нормите в областта на 

държавната помощ. 

Or. el 

 

Изменение  141 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

(13) Способността на инвеститорите 

и бъдещите инвеститори да 

извършват надлежна проверка и по този 

начин да правят информирана оценка на 

кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до надеждна и лесна за 

използване информация за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите и бъдещите 

инвеститори да имат лесен достъп до 

цялата необходима информация през 

целия период на действие на сделките, 

като същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 
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 За да се засили прозрачността на 

пазара, следва да се създаде регистър 

на данни, който да предоставя лесен 

достъп до обобщени данни за 

пазарните тенденции, сравнения със 

стандартна структура на 

секюритизация, както и подробни 

данни за обезпеченията. Не е 

необходимо посоченият регистър на 

данни, известен като Европейски 

регистър на данни за 

секюритизациите (ЕРДС), да генерира 

и управлява цялата тази информация 

сам. Вече съществуват подобни 

незадължителни инициативи, които 

доведоха до създаването на 

инфраструктури като Европейската 

банка с данни. По тази причина 

информацията, която трябва да се 

разкрива, следва да разчита на 

съществуващи образци и да 

оптимизира съществуващата към 

момента инфраструктура, доколкото 

това е практично. 

 Обхватът на ЕРДС ще се разшири 

извън съществуваща 

инфраструктура, за да регистрира 

данни за потенциални систематични 

рискове. Във връзка с това ЕРДС 

следва да се фокусира върху 

ограничение на рисковите асиметрии, 

генерирайки прозрачност, която 

спомага за управлението на 

систематичния риск, а това, от своя 

страна, насърчава пазарната 

дисциплина. В същото време ЕРДС 

следва да насърчава и спомага за 

дългосрочното, устойчиво развитие 

на пазара, като се ангажира и с 

трите му основни компонента, а 

именно продавачите на риск, 

купувачите на риск и надзорниците. 

 Управлението на ЕРДС следва да бъде 

по подобие на управлението, 

установено за Световната фондация 

за идентификационен код на правния 

субект (GLEIF). По-специално, 

надзорът на ЕРДС следва да бъде 
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споделен между продавачите на риск, 

купувачите на риск и 

представителите на надзорната 

общност. ЕОЦКП следва да 

координира и ръководи надзорните 

дейности на надзорната общност. 

Други европейски надзорни органи, по-

специално Европейският съвет за 

системен риск (ЕССР), Европейската 

Централна Банка и Европейският 

орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване 

(ЕОЗППО), следва също да обмислят 

как този регистър на данни би могъл 

да им помогне да изпълнят 

съответните си отговорности. 

Or. en 

 

Изменение  142 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. За да се засили 

прозрачността на пазара в Съюза, 

следва да се създаде регистър на данни 



 

PE587.495v01-00 34/158 AM\1101631BG.doc 

BG 

за базисните експозиции при 

секюритизациите. Вече съществуват 

подобни незадължителни 

инициативи, които доведоха до 

създаването на инфраструктури като 

Европейската банка с данни. 

Информацията, която трябва да бъде 

оповестена съгласно това изискване, 

следва да се основава на 

съществуващите образци за 

оповестяване на такива 

инфраструктури. Ако ЕОЦКП реши 

да делегира отговорността за 

управлението на такава 

инфраструктура, тогава регистърът 

на данни следва да бъде създаден по 

подобие на Световната фондация за 

идентификационен код на правния 

субект (GLEIF), като би могъл да 

надгражда Европейската банка с 

данни. 

Or. en 

 

Изменение  143 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 
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инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. ЕОЦКП следва да 

създаде европейски регистър на данни 

за секюритизациите, който да бъде в 

съответствие с всички съответни 

съществуващи регистри на данни, по-

специално Европейската банка с 

данни в ЕЦБ. Наред с този регистър 

на данни ЕОЦКП следва да публикува 

и поддържа на уебсайта си актуален 

списък на компетентните органи, на 

които държавите членки са 

предоставили необходимите 

правомощия за надзор, разследване и 

налагане на санкции.  

Or. en 

 

Изменение  144 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна, прозрачна 

система, основаваща се на 

действителния риск, присъщ на тези 

инструменти, в която инвеститорите 

да имат непрекъснат, лесен и свободен 

достъп до цялата необходима 

информация относно 

секюритизациите и съответните 

базисни активи през целия период на 

действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 
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инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. Пазарът трябва да 

бъде прозрачен и да улеснява обмена 

на информация чрез създаването на 

специален публичен регистър, 

съдържащ тези данни. 

Or. it 

 

Изменение  145 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките и по 

този начин ще бъде улеснен 

постоянният, опростен и свободен 

достъп на инвеститорите до достоверна 

информация, относно секюритизациите.  

Or. el 

 

Изменение  146 

Петър Йежек, Силви Гулар, Михаел Тойрер 
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Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите, спонсорите и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация. 

(13) Способността на инвеститорите 

да извършват надлежна проверка и по 

този начин да направят информирана 

оценка на кредитното качество на даден 

секюритизиращ инструмент зависи от 

достъпа им до информацията за тези 

инструменти. Следователно е важно да 

се изгради, въз основа на действащото 

право на ЕС, цялостна система, в която 

инвеститорите да имат непрекъснат, 

лесен и свободен достъп до цялата 

необходима информация през целия 

период на действие на сделките, като 

същевременно бъдат намалени 

изискванията за докладване към 

инициаторите и спонсорите. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В известието за инвеститорите 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят 

цялата съществена информация за 

кредитното качество и показателите на 

базисните експозиции, в това число 

тази, която позволява на инвеститорите 

ясно да определят елементи, част от 

портфейла на базисните експозиции, 

като: просрочия и неизпълнение на 

основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

(14) В известието за инвеститорите 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят 

цялата съществена информация за 

кредитното качество и показателите на 

базисните експозиции, в това число 

тази, която позволява на инвеститорите 

ясно да определят елементи, част от 

портфейла на базисните експозиции, 

като: просрочия и неизпълнение на 

основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 
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опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия, в защита на 

показателите на активите. В 

инвеститорския доклад следва да се 

съдържа и информация за паричните 

потоци, генерирани от базисните 

експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. 

Изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност 

следва да са два вида: за 

дългосрочните секюритизации и за 

краткосрочните (обезпечени с активи 

търговски ценни книжа), като 

изискванията и при двата типа 

секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със 

специфични напасвания съобразно 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия, в защита на 

показателите на активите. В 

инвеститорския доклад следва да се 

съдържа и информация за паричните 

потоци, генерирани от базисните 

експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение. Въпреки че в миналото 

показателите на опростените, прозрачни 

и стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. 
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структурните характеристики на 

тези два пазарни сегмента. Двата 

пазара работят по различен начин: 

програмите за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа се опират на 

определен брой операции с такива 

активи, представляващи 

краткосрочни експозиции, които при 

изтичане на матуритета им е 

необходимо да бъдат заменени. В 

допълнение, критериите за ОПС 

трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени 

с активи търговски ценни книжа. 

Or. it 

 

Изменение  148 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят в 

инвеститорския доклад цялата 

съществена информация за кредитното 

качество и показателите на базисните 

експозиции, в това число тази, която 

позволява на инвеститорите ясно да 

определят елементи като просрочия и 

неизпълнение на основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия с отражение върху 

показателите на групата базисни 

експозиции. В инвеститорския доклад 

следва да се съдържа и информация за 

паричните потоци, генерирани от 

базисните експозиции и от пасивите на 

(14) Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят в 

инвеститорския доклад цялата 

съществена информация за кредитното 

качество и показателите на базисните 

експозиции, в това число тази, която 

позволява на инвеститорите ясно да 

определят елементи като просрочия и 

неизпълнение на основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия с отражение върху 

показателите на групата базисни 

експозиции, с цел да се предостави 

сигурност на инвеститорите. В 

инвеститорския доклад следва да се 

съдържа и информация за паричните 
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емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните (обезпечени с 

активи търговски ценни книжа), като 

изискванията и при двата типа 

секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

напасвания съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

потоци, генерирани от базисните 

експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните (обезпечени с 

активи търговски ценни книжа), като 

изискванията и при двата типа 

секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

напасвания съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 
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ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

Or. el 

 

Изменение  149 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят в 

инвеститорския доклад цялата 

съществена информация за кредитното 

качество и показателите на базисните 

експозиции, в това число тази, която 

позволява на инвеститорите ясно да 

определят елементи като просрочия и 

неизпълнение на основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия с отражение върху 

показателите на групата базисни 

експозиции. В инвеститорския доклад 

следва да се съдържа и информация за 

паричните потоци, генерирани от 

базисните експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

(14) Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят в 

инвеститорския доклад цялата 

съществена информация за кредитното 

качество и показателите на базисните 

експозиции, в това число тази, която 

позволява на инвеститорите ясно да 

определят елементи като просрочия и 

неизпълнение на основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия с отражение върху 

показателите на групата базисни 

експозиции. В инвеститорския доклад 

следва да се съдържа и информация за 

паричните потоци, генерирани от 

базисните експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 
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информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните секюритизации 

(обезпечени с активи търговски ценни 

книжа), като изискванията и при двата 

типа секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

корекции съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение. Въпреки че в миналото 

показателите на опростените, прозрачни 

и стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните секюритизации 

(обезпечени с активи търговски ценни 

книжа), като изискванията и при двата 

типа секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

корекции съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

Or. en 
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Изменение  150 

Петър Йежек, Силви Гулар, Михаел Тойрер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва да предоставят в 

инвеститорския доклад цялата 

съществена информация за кредитното 

качество и показателите на базисните 

експозиции, в това число тази, която 

позволява на инвеститорите ясно да 

определят елементи като просрочия и 

неизпълнение на основните длъжници, 

преструктуриране, предоговаряне, 

опрощаване и обратно изкупуване на 

задължения, гратисни периоди, загуби, 

отписвания, събиране на вземания и 

други действия с отражение върху 

показателите на групата базисни 

експозиции. В инвеститорския доклад 

следва да се съдържа и информация за 

паричните потоци, генерирани от 

базисните експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

(14) Инициаторите и спонсорите 

следва да предоставят в инвеститорския 

доклад цялата съществена информация 

за кредитното качество и показателите 

на базисните експозиции, в това число 

тази, която позволява на инвеститорите 

ясно да определят елементи като 

просрочия и неизпълнение на основните 

длъжници, преструктуриране, 

предоговаряне, опрощаване и обратно 

изкупуване на задължения, гратисни 

периоди, загуби, отписвания, събиране 

на вземания и други действия с 

отражение върху показателите на 

групата базисни експозиции. В 

инвеститорския доклад следва да се 

съдържа и информация за паричните 

потоци, генерирани от базисните 

експозиции и от пасивите на 

емитираните секюритизиращи 

инструменти, в т.ч. отделно 

оповестяване на входящите и 

изходящите парични потоци, 

генерирани от секюритизиращата 

позиция, а именно договорен 

погасителен план за главницата и 

лихвата, предплатена главница, 

просрочени лихви, такси и комисиони, 

информация за евентуалното 

неизпълнение на някоя предпоставка, 

което води до промяна в приоритета на 

плащанията или замяна на някой 

контрагент, както и информация за 

размера и формата на кредитното 

подобрение при всеки транш. Въпреки 

че в миналото показателите на 

опростените, прозрачни и 

стандартизирани секюритизации са 

били добри, фактът, че дадена 

секюритизираща позиция удовлетворява 

изискванията за опростеност, 
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изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните секюритизации 

(обезпечени с активи търговски ценни 

книжа), като изискванията и при двата 

типа секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

корекции съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

прозрачност и стандартизираност, не 

означава, че тя е безрискова, нито дава 

индикации за кредитното качество на 

базовия ѝ актив. Смисълът е друг: че 

благоразумният и полагащ дължимата 

грижа инвеститор ще е в състояние да 

анализира свързаните със 

секюритизацията рискове. Изискванията 

за опростеност, прозрачност и 

стандартизираност следва да са два 

вида: за дългосрочните секюритизации 

и за краткосрочните секюритизации 

(обезпечени с активи търговски ценни 

книжа), като изискванията и при двата 

типа секюритизации следва да бъдат до 

голяма степен сходни, със специфични 

корекции съобразно структурните 

характеристики на тези два пазарни 

сегмента. Функционирането на тези 

пазари е различно: програмите за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се опират на определен брой 

операции с такива активи, 

представляващи краткосрочни 

експозиции, които при изтичане на 

матуритета им е необходимо да бъдат 

заменени. В допълнение, критериите за 

ОПС трябва да отразяват специфичната 

роля на спонсора, който предоставя 

необходимата ликвидност за 

съответната програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) При секюритизациите, при които 

няма пълна цесия, базисните 

експозиции не се прехвърлят на такъв 

(16) При секюритизациите, при които 

няма пълна цесия, базисните 

експозиции не се прехвърлят на такъв 
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субект, а чрез обезпечение или договор 

за деривати се прехвърля кредитният 

риск, свързан с базисните експозиции. С 

това се въвежда допълнителен кредитен 

риск от контрагента и потенциална 

сложност по отношение в частност на 

съдържанието на договора за деривати. 

Към днешна дата нито на международно 

равнище, нито на равнище Съюза е 

достатъчно проучен въпросът за 

определянето на критерии за ОПС за 

тези видове секюритизиращи 

инструменти. От съществено значение 

ще бъде да се направи оценка в бъдеще 

на това дали някои синтетични 

секюритизации, чиито показатели по 

време на финансовата криза са били 

добри и които са опростени, 

прозрачни и стандартизирани, 

отговарят на изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност. Въз основа на 

това Комисията ще прецени дали в 

бъдещо предложение да включи в 

обхвата на ОПС секюритизациите 

тези, при които няма пълна цесия. 

субект, а чрез обезпечение или договор 

за деривати се прехвърля кредитният 

риск, свързан с базисните експозиции. С 

това се въвежда допълнителен кредитен 

риск от контрагента и потенциална 

сложност по отношение в частност на 

съдържанието на договора за деривати. 

Към днешна дата нито на международно 

равнище, нито на равнище Съюза е 

достатъчно проучен въпросът за 

определянето на критерии за ОПС за 

тези видове секюритизиращи 

инструменти. В никакъв случай 

синтетичните секюритизации не 

следва да се считат за ОПС. 

Or. en 

 

Изменение  152 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) При секюритизациите, при които 

няма пълна цесия, базисните 

експозиции не се прехвърлят на такъв 

субект, а чрез обезпечение или договор 

за деривати се прехвърля кредитният 

риск, свързан с базисните експозиции. С 

това се въвежда допълнителен кредитен 

риск от контрагента и потенциална 

сложност по отношение в частност на 

съдържанието на договора за деривати. 

(16) При секюритизациите, при които 

няма пълна цесия, базисните 

експозиции не се прехвърлят на такъв 

субект, а чрез обезпечение или договор 

за деривати се прехвърля кредитният 

риск, свързан с базисните експозиции. С 

това се въвежда допълнителен кредитен 

риск от контрагента и потенциална 

сложност по отношение в частност на 

съдържанието на договора за деривати. 
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Към днешна дата нито на международно 

равнище, нито на равнище Съюза е 

достатъчно проучен въпросът за 

определянето на критерии за ОПС за 

тези видове секюритизиращи 

инструменти. Тя ще прецени дали 

някои синтетични секюритизации, 

чиито показатели по време на 

финансовата криза са били добри и 

които са опростени, прозрачни и 

стандартизирани, следва да могат да 

изпълнят изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност. Въз основа на 

това Комисията ще прецени дали в 

бъдещо предложение да включи в 

обхвата на ОПС секюритизациите 

тези, при които няма пълна цесия. 

Към днешна дата нито на международно 

равнище, нито на равнище Съюза е 

достатъчно проучен въпросът за 

определянето на критерии за ОПС за 

тези видове секюритизиращи 

инструменти. Поради това 

синтетичните секюритизации следва 

да бъдат изключени от настоящия 

регламент. 

Or. it 

 

Изменение  153 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) При секюритизациите, при 

които няма пълна цесия, базисните 

експозиции не се прехвърлят на такъв 

субект, а чрез обезпечение или договор 

за деривати се прехвърля кредитният 

риск, свързан с базисните експозиции. С 

това се въвежда допълнителен 

кредитен риск от контрагента и 

потенциална сложност по 

отношение в частност на 

съдържанието на договора за 

деривати. Към днешна дата нито на 

международно равнище, нито на 

равнище Съюза е достатъчно проучен 

въпросът за определянето на критерии 

за ОПС за тези видове секюритизиращи 

инструменти. Тя ще прецени дали някои 

(16) При синтетичните 

секюритизации базисните експозиции 

не се прехвърлят на такъв субект, а чрез 

обезпечение или договор за деривати се 

прехвърля кредитният риск, свързан с 

базисните експозиции. Към днешна дата 

нито на международно равнище, нито на 

равнище Съюза е достатъчно проучен 

въпросът за определянето на критерии 

за ОПС за тези видове секюритизиращи 

инструменти. Тя ще прецени дали някои 

синтетични секюритизации, чиито 

показатели по време на финансовата 

криза са били добри и които са 

опростени, прозрачни и 

стандартизирани, следва да могат да 

изпълнят изискванията за опростеност, 
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синтетични секюритизации, чиито 

показатели по време на финансовата 

криза са били добри и които са 

опростени, прозрачни и 

стандартизирани, следва да могат да 

изпълнят изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. Въз 

основа на това Комисията ще прецени 

дали в бъдещо предложение да включи 

в обхвата на ОПС секюритизациите 

тези, при които няма пълна цесия. 

прозрачност и стандартизираност. Въз 

основа на това Комисията ще прецени 

дали в бъдещо предложение да включи 

в обхвата на ОПС секюритизациите 

тези, при които няма пълна цесия. 

Or. en 

Обосновка 

В зависимост от значението на „пълна цесия“ (което никога не се уточнява) може да 

има видове секюритизации, които не са нито с пълна цесия, нито са синтетични. 

Съображението разглежда синтетичните секюритизации, така че предлагаме 

формулировката да се промени, за да бъде това ясно. 

 

Изменение  154 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се гарантира, че 

инвеститорите извършват задълбочена 

надлежна проверка, и за да се улесни 

оценяването на базисните рискове, е 

важно секюритизационните сделки да са 

обезпечени с групи от експозиции, 

които са хомогенни от гледна точка на 

вида активи, като групи от жилищни 

или търговски заеми, лизингови 

договори и кредитни улеснения, 

отпускани на предприятия от една и 

съща категория за финансиране на 

капиталови разходи или търговски 

операции, групи от заеми за покупка и 

лизинг на автомобил, отпуснати на 

кредитополучатели или 

лизингополучатели, или заеми и групи 

(18) За да се гарантира, че 

инвеститорите извършват задълбочена 

надлежна проверка, и за да се улесни 

оценяването на базисните рискове, е 

важно секюритизационните сделки да са 

обезпечени с групи от експозиции, 

които са хомогенни от гледна точка на 

вида активи, като жилищни ипотечни 

кредити за физически лица, ипотечни 

кредити, обезпечени с търговско 

имущество, потребителски кредити, 

отпускани на физически лица за 

лично, семейно или битово 

потребление, финансови договори за 

финансиране покупката на моторно 

превозно средство (включително 

договори за заеми, лизинг и аренда), 
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от кредитни улеснения за физически 

лица за лично, семейно или битово 

потребление и др. 

заеми, сключени с автомобилни 

търговци за финансиране на 

покупката или задържането на склад, 

кредити за малки и средни 

предприятия, кредити за 

корпоративни субекти (с изключение 

на МСП), търговски вземания и 

оборудване на лизинг (с изключение на 

договори за наем на автомобили, 

микробуси, камиони и мотоциклети). 

Or. en 

 

Изменение  155 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се гарантира, че 

инвеститорите извършват задълбочена 

надлежна проверка, и за да се улесни 

оценяването на базисните рискове, е 

важно секюритизационните сделки да са 

обезпечени с групи от експозиции, 

които са хомогенни от гледна точка на 

вида активи, като групи от жилищни 

или търговски заеми, лизингови 

договори и кредитни улеснения, 

отпускани на предприятия от една и 

съща категория за финансиране на 

капиталови разходи или търговски 

операции, групи от заеми за покупка и 

лизинг на автомобил, отпуснати на 

кредитополучатели или 

лизингополучатели, или заеми и групи 

от кредитни улеснения за физически 

лица за лично, семейно или битово 

потребление и др. 

(18) За да се гарантира, че 

инвеститорите извършват задълбочена 

надлежна проверка и за да се улесни 

оценяването на базисните рискове е 

важно секюритизационните сделки да са 

обезпечени с групи от експозиции, 

които са хомогенни от гледна точка на 

вида активи. Те се състоят от 

следните: групи от жилищни заеми, 

групи от търговски заеми, търговски 

вземания, лизинг и кредитни линии, 

отпускани на предприятия от една и 

съща категория, за финансиране на 

капиталови разходи или търговски 

операции, групи от заеми за покупка и 

лизинг на автомобил, отпуснати на 

кредитополучатели или 

лизингополучатели, заеми и групи от 

кредитни линии за физически лица за 

лично, семейно или битово потребление 

и др. 

Or. en 
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Изменение  156 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) От съществено значение е да се 

предотврати повторната поява на 

модели „прехвърляне на кредитния риск 

чрез емитиране на ценни книжа“, а 

именно ситуации, в които заемодателят 

налага по отношение на заема слаби и 

уязвими политиките за поемане на 

емисии, защото знае предварително, че, 

в крайна сметка, свързаните с това 

рискове ще бъдат продадени на трети 

страни. Затова подлежащите на 

секюритизиране експозиции следва да 

бъдат инициирани в рамките на 

обичайната стопанска дейност на 

инициатора или първоначалния 

кредитор съобразно стандарти за 

поемане на емисия, които следва да са 

не по-малко строги от тези, които 

инициаторът или първоначалният 

кредитор прилага, когато инициира 

подобни експозиции, които не са 

секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия следва да бъдат изцяло 

оповестени на потенциалните 

инвеститори. Инициаторът или 

първоначалният кредитор следва да 

разполага с достатъчно опит в 

инициирането на експозиции, чиито 

характеристики са сходни на тези на 

секюритизираните експозиции. При 

секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни кредити, в 

групата от заеми не следва да се 

включва заем, който е предлаган и 

сключен при допускането, че лицето, 

кандидатстващо за заема, или ако е 

приложимо — посредниците, са знаели, 

че предоставената от тях информация 

може да не бъде проверена от 

заемодателя. Оценката на 

(19) От съществено значение е да се 

предотврати, точно както в периода 

преди кризата за високорисковите 

ипотеки през 2008 г., повторната поява 

на модели „прехвърляне на кредитния 

риск чрез емитиране на ценни книжа“, а 

именно ситуации, в които заемодателят 

налага по отношение на заема слаби и 

уязвими политиките за поемане на 

емисии, защото знае предварително, че, 

в крайна сметка, свързаните с това 

рискове ще бъдат продадени на трети 

страни. Отбелязва със загриженост, 

че някои банки започват да предлагат 

ипотеки, които финансират 100 % 

от разноските за закупуване на 

недвижимия имот. Затова 

подлежащите на секюритизиране 

експозиции следва да бъдат инициирани 

в рамките на обичайната стопанска 

дейност на инициатора или 

първоначалния кредитор съобразно 

стандарти за поемане на емисия, които 

следва да са не по-малко строги от тези, 

които инициаторът или първоначалният 

кредитор прилага, когато инициира 

подобни експозиции, които не са 

секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия следва да бъдат изцяло 

оповестени на потенциалните 

инвеститори. Инициаторът или 

първоначалният кредитор следва да 

разполага с достатъчно опит в 

инициирането на експозиции, чиито 

характеристики са сходни на тези на 

секюритизираните експозиции. При 

секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни кредити, в 

групата от заеми не следва да се 

включва заем, който е предлаган и 
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кредитоспособността на 

заемополучателя следва също така да 

отговаря, когато е приложимо, на 

изискванията в Директиви 2014/17/ЕС 

или 2008/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета или на 

равностойни изисквания в трети 

държави. 

сключен при допускането, че лицето, 

кандидатстващо за заема, или ако е 

приложимо — посредниците, са знаели, 

че предоставената от тях информация 

може да не бъде проверена от 

заемодателя. Оценката на 

кредитоспособността на 

заемополучателя следва също така да 

отговаря, когато е приложимо, на 

изискванията в Директиви 2014/17/ЕС 

или 2008/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета или на 

равностойни изисквания в трети 

държави. 

Or. it 

 

Изменение  157 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) От първостепенно значение е да 

се предотврати повторната поява на 

модели като „originate to distribute“ в 

чист вид. В тези случаи кредиторите 

отпускат кредити, като проверяват 

платежоспособността повърхностно и 

небрежно, тъй като знаят 

предварително, че рискът впоследствие 

се продава на трети страни. Затова 

подлежащите на секюритизиране 

експозиции следва да бъдат инициирани 

в рамките на обичайната стопанска 

дейност на инициатора или 

първоначалния кредитор съобразно 

стандарти за поемане на емисия, които 

следва да са не по-малко строги от 

тези, които инициаторът или 

първоначалният кредитор прилага, 

когато инициира подобни експозиции, 

които не са секюритизирани. 

Съществените промени в стандартите за 

поемане на емисия следва да бъдат 

(19) От първостепенно значение е да 

се предотврати повторната поява на 

модели като „originate to distribute“ в 

чист вид. В тези случаи кредиторите 

отпускат кредити, като проверяват 

платежоспособността повърхностно и 

небрежно, тъй като знаят 

предварително, че рискът впоследствие 

се продава на трети страни. Затова 

подлежащите на секюритизиране 

експозиции следва да бъдат инициирани 

в рамките на обичайната стопанска 

дейност на инициатора или 

първоначалния кредитор съобразно 

стандарти за поемане на емисия, които 

следва да съответстват на  тези, 

които инициаторът или първоначалният 

кредитор прилага, когато инициира 

подобни експозиции, които не са 

секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия следва да бъдат изцяло 
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изцяло оповестени на потенциалните 

инвеститори. Инициаторът или 

първоначалният кредитор следва да 

разполага с достатъчно опит в 

инициирането на експозиции, чиито 

характеристики са сходни на тези на 

секюритизираните експозиции. При 

секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни кредити, в 

групата от заеми не следва да се 

включва заем, който е предлаган и 

сключен при допускането, че лицето, 

кандидатстващо за заема, или ако е 

приложимо — посредниците, са знаели, 

че предоставената от тях информация 

може да не бъде проверена от 

заемодателя. Оценката на 

кредитоспособността на 

заемополучателя следва също така да 

отговаря, когато е приложимо, на 

изискванията в Директиви 2014/17/ЕС 

или 2008/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета или на 

равностойни изисквания в трети 

държави. 

оповестени на потенциалните 

инвеститори. Инициаторът или 

първоначалният кредитор следва да 

разполага с достатъчно опит в 

инициирането на експозиции, чиито 

характеристики са сходни на тези на 

секюритизираните експозиции. При 

секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни кредити, в 

групата от заеми не следва да се 

включва заем, който е предлаган и 

сключен при допускането, че лицето, 

кандидатстващо за заема, или ако е 

приложимо — посредниците, са знаели, 

че предоставената от тях информация 

може да не бъде проверена от 

заемодателя. Оценката на 

кредитоспособността на 

заемополучателя следва също така да 

отговаря, когато е приложимо, на 

изискванията в Директиви 2014/17/ЕС 

или 2008/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета или на 

равностойни изисквания в трети 

държави. 

Or. el 

 

Изменение  158 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъдат определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

ЕОЦКП следва я включи в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Включването на емитиран 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъдат определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

ЕОЦКП следва я включи в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Фактът, че даден емитиран 
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секюритизиращ инструмент в списък на 

ЕОЦКП на декларираните ОПС 

секюритизации не означава, че ЕОЦКП 

или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

Спазването на изискванията за ОПС 

остава единствено отговорност на 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация. Това задължение ще 

гарантира, че инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация 

поемат отговорност за твърдението 

си, че дадена секюритизация е ОПС, и 

ще осигури прозрачност на пазара. 

секюритизиращ инструмент фигурира в 

списъка на ЕОЦКП на декларираните 

ОПС секюритизации не означава, че 

ЕОЦКП или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

Or. it 

 

Изменение  159 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъдат определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

ЕОЦКП следва я включи в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Включването на емитиран 

секюритизиращ инструмент в списък на 

ЕОЦКП на декларираните ОПС 

секюритизации не означава, че ЕОЦКП 

или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

Спазването на изискванията за ОПС 

остава единствено отговорност на 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъде определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП за своето намерение 

да обявят, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. След 

като ЕРДС потвърди, че 

информацията за всички приложими 

точки за разкриване е получена, 
ЕОЦКП следва да включи 

номинираната сделка в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Същият списък на 

сделките следва да бъде публикуван и 

на уебсайта на ЕРДС. Включването на 

емитиран секюритизиращ инструмент в 
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инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация. Това задължение ще 

гарантира, че инициаторите, спонсорите 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация поемат отговорност за 

твърдението си, че дадена 

секюритизация е ОПС, и ще осигури 

прозрачност на пазара. 

списък на ЕОЦКП на декларираните 

ОПС секюритизации не означава, че 

ЕОЦКП или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС или че 

предоставената информация е точна 

и своевременна. Спазването на 

изискванията за ОПС остава единствено 

отговорност на инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация. Това 

задължение ще гарантира, че 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация поемат отговорност за 

твърдението си, че дадена 

секюритизация е ОПС, че 

информацията, която предоставят, е 

точна и своевременна, и ще осигури 

прозрачност на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  160 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъдат определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

ЕОЦКП следва я включи в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Включването на емитиран 

секюритизиращ инструмент в списък на 

ЕОЦКП на декларираните ОПС 

секюритизации не означава, че ЕОЦКП 

или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 

(20) Когато инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация биха 

искали дадена тяхна секюритизация да 

бъдат определена за ОПС, те следва да 

уведомят инвеститорите, компетентните 

органи и ЕОЦКП, че секюритизацията 

отговаря на изискванията за ОПС. 

ЕОЦКП следва я включи в списък на 

сделките, публикуван на уебсайта му за 

информация. Включването на емитиран 

секюритизиращ инструмент в списък на 

ЕОЦКП на декларираните ОПС 

секюритизации не означава, че ЕОЦКП 

или друг компетентен орган е 

удостоверил, че секюритизацията 
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отговаря на изискванията за ОПС. 

Спазването на изискванията за ОПС 

остава единствено отговорност на 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация. Това задължение ще 

гарантира, че инициаторите, спонсорите 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация поемат отговорност за 

твърдението си, че дадена 

секюритизация е ОПС, и ще осигури 

прозрачност на пазара. 

отговаря на изискванията за ОПС. 

Спазването на изискванията за ОПС 

остава единствено отговорност на 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация. Това задължение ще 

гарантира, че инициаторите, спонсорите 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация поемат отговорност за 

твърдението си, че дадена 

секюритизация е ОПС, и ще осигури 

прозрачност на пазара, така че 

инвеститорите да бъдат защитени и 

да се попречи на възраждането на 

погрешните модели „originate to 

distribute“.  

Or. el 

 

Изменение  161 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Когато дадена секюритизация 

вече не отговаря на критериите за ОПС, 

инициаторът, спонсорът или 

дружеството със специална цел — 

секюритизация следва незабавно да 

уведомят ЕОЦКП. Освен това, ако 

компетентен орган наложи 

административни санкции или 

корективни мерки по отношение на 

секюритизация, която е била 

декларирана като ОПС, той следва 

незабавно да уведоми ЕОЦКП, за да 

може последният да обозначи това в 

списъка с уведомления за ОПС и така да 

извести инвеститорите за тези санкции и 

да запази надеждността на 

уведомленията за ОПС. Поради това, в 

интерес на инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация, които желаят да 

(21) Когато дадена секюритизация 

вече не отговаря на критериите за ОПС, 

инициаторът и спонсорът следва 

незабавно да уведомят ЕОЦКП. Освен 

това, ако компетентен орган наложи 

административни санкции или 

корективни мерки по отношение на 

секюритизация, която е била 

декларирана като ОПС, той следва 

незабавно да уведоми ЕОЦКП, за да 

може последният да обозначи това в 

списъка с уведомления за ОПС и така да 

извести инвеститорите за тези санкции и 

да запази надеждността на 

уведомленията за ОПС. Поради това, в 

интерес на инициаторите и спонсорите, 

които желаят да запазят репутацията си, 

е да правят обмислени уведомления. 
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запазят репутацията си, е да правят 

обмислени уведомления. 

Or. en 

 

Изменение  162 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Преди всяко инвестиционно 

решение инвеститорите следва да 

извършват собствена надлежна 

проверка, съответстваща на поетите 

рискове, като те обаче следва да могат 

да разчитат на уведомленията за ОПС 

и на информацията, предоставена от 

инициатора, спонсора и дружеството 

със специална цел — секюритизация, за 

съответствие с изискванията за ОПС. 

(22) Преди всяко инвестиционно 

решение инвеститорите следва да 

извършват собствена надлежна 

проверка, съответстваща на поетите 

рискове, като те обаче следва да могат 

да разчитат на сертифициране за ОПС 

от трета страна и на информацията, 

предоставена от инициатора, спонсора и 

дружеството със специална цел — 

секюритизация, за съответствие с 

изискванията за ОПС. 

Or. en 

 

Изменение  163 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Преди всяко инвестиционно 

решение инвеститорите следва да 

извършват собствена надлежна 

проверка, съответстваща на поетите 

рискове, като те обаче следва да могат 

да разчитат на уведомленията за ОПС и 

на информацията, предоставена от 

инициатора, спонсора и дружеството 

със специална цел — секюритизация, 

за съответствие с изискванията за 

(22) Преди всяко инвестиционно 

решение инвеститорите следва да 

извършват собствена надлежна 

проверка, съответстваща на поетите 

рискове, като те обаче следва да могат 

да разчитат на уведомленията за ОПС и 

на информацията, предоставена от 

инициатора и спонсора за 

съответствие с изискванията за 

ОПС. Въпреки това те не следва да 



 

PE587.495v01-00 56/158 AM\1101631BG.doc 

BG 

ОПС. разчитат единствено и механично на 

това уведомление, нито на 

информацията, предоставена от 

инициатора и спонсора. 

Or. en 

 

Изменение  164 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Участието на трети страни, 

които подпомагат проверката на 

съответствието на дадена 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Въпреки това е 

важно инвеститорите да правят своя 

собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат на 

тези трети страни. 

(23) Участието на упълномощена 

трета страна в сертифицирането за 

ОПС, както и в подпомагане на 
проверката на съответствието на дадена 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

е съществено както за инвеститорите, 

така и за инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация; то може също така да 

допринесе за увеличаване на доверието 

в пазара на секюритизации ОПС. 

Въпреки това е важно инвеститорите да 

правят своя собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат на 

тези трети страни. 

Or. en 

 

Изменение  165 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Участието на трети страни, които 

подпомагат проверката на 

съответствието на дадена 

(23) Участието на трети страни, които 

подпомагат проверката на 

съответствието на дадена 
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секюритизация с изискванията за ОПС, 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Въпреки това е 

важно инвеститорите да правят своя 

собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат на 

тези трети страни. 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Инициаторите и 

спонсорите следва също да използват 

услугите на трета страна, 

оправомощена в съответствие с 

настоящия регламент да оцени дали 

тяхната секюритизация отговаря на 

критериите за ОПС. Тези органи 

трябва да бъдат обект на 

регулаторен надзор. В уведомлението 

до ЕОЦКП, както и при 

последващото публикуване на 

уебсайта на ЕОЦКП следва да се 

споменава, че изпълнението на 

критериите за ОПС е било 

потвърдено от оправомощена трета 

страна. Въпреки това е важно 

инвеститорите да правят своя собствена 

оценка, да поемат отговорност за 

инвестиционните си решения, а не 

механично да разчитат на тези трети 

страни. 

Or. en 

 

Изменение  166 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Участието на трети страни, които 

подпомагат проверката на 

съответствието на дадена 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

(23) Участието на трети страни, които 

подпомагат проверката на 

съответствието на дадена 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

е от полза както за инвеститорите, така 

и за инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация; то също така би 
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може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Въпреки това е 

важно инвеститорите да правят 

своя собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат 

на тези трети страни. 

допринесло за увеличаване на 

доверието в пазара на секюритизации 

ОПС. Инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация следва също да 

използват услугите на трета страна. 

Тя трябва да е упълномощена в 

съответствие с настоящия 

регламент за извършване на оценка 

дали тяхната секюритизация 

отговаря на критериите за ОПС. 

Or. en 

 

Изменение  167 

Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Участието на трети страни, 

които подпомагат проверката на 
съответствието на дадена 

секюритизация с изискванията за ОПС, 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Въпреки това е 

важно инвеститорите да правят своя 

собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат на 

тези трети страни. 

(23) Може да се поиска от трети 

страни да проверят съответствието на 

дадена секюритизация с изискванията за 

ОПС, тъй като тяхното участие 

може да бъде от полза както за 

инвеститорите, така и за инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация; то 

може също така да допринесе за 

увеличаване на доверието в пазара на 

секюритизации ОПС. Въпреки това е 

важно инвеститорите да правят своя 

собствена оценка, да поемат 

отговорност за инвестиционните си 

решения, а не механично да разчитат на 

тези трети страни. Проверката от 

трета страна следва да не засяга по 

никакъв начин отговорността на 

инициатора, спонсора и дружествата 

със специална цел — секюритизация 

по законовите им задължения 

съгласно настоящия регламент. 

Or. en 
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Изменение  168 

Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23 a) С цел на инвеститорите да се 

предоставят надеждни и независими 

становища по съответствието на 

дадена секюритизация с критериите 

за ОПС, е целесъобразно да се 

определят правила и критерии, които 

да гарантират, че третите страни 

са упълномощени да проверяват това 

съответствие единствено когато 

няма риск от конфликт на интереси с 

инициатора, кредитора или 

дружествата със специална цел — 

секюритизация. 

Or. en 

 

Изменение  169 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Държавите членки следва да 

определят компетентни органи и им 

предоставят необходимите правомощия 

за надзор, разследване и налагане на 

санкции. Административните санкции и 

корективните мерки следва по принцип 

да се публикуват. Тъй като 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите, първоначалните кредитори 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да бъдат 

установени в различни държави членки 

и поднадзорни на различни секторни 

(24) Държавите членки следва да 

определят компетентни органи и им 

предоставят необходимите правомощия 

за надзор, разследване и налагане на 

санкции за осъществяването на 

надзор на пазара на ОПС 

секюритизации. Административните 

санкции и корективните мерки следва 

по принцип да се публикуват. Тъй като 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите, първоначалните кредитори 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да бъдат 
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компетентни органи, съответните 

компетентни органи следва тясно да си 

сътрудничат, като обменят информация 

помежду си и се подпомагат взаимно в 

надзорните си действия, както и да 

сътрудничат с Европейската централна 

банка (ЕЦБ) — в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1024/201324 на Съвета 

— и ЕНО. 

установени в различни държави членки 

и поднадзорни на различни секторни 

компетентни органи, съответните 

компетентни органи следва тясно да си 

сътрудничат, като обменят информация 

помежду си и се подпомагат взаимно в 

надзорните си действия, както и да 

сътрудничат с Европейската централна 

банка (ЕЦБ) — в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1024/201324 на Съвета 

— и ЕНО. 

__________________ __________________ 

24 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на 

Съвета от 15 октомври 2013 г. за 

възлагане на Европейската централна 

банка на конкретни задачи относно 

политиките, свързани с пруденциалния 

надзор над кредитните институции (ОВ 

L 287, 29.10.2013 г., стр. 263). 

24 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на 

Съвета от 15 октомври 2013 г. за 

възлагане на Европейската централна 

банка на конкретни задачи относно 

политиките, свързани с пруденциалния 

надзор над кредитните институции (ОВ 

L 287, 29.10.2013 г., стр. 263). 

Or. en 

 

Изменение  170 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Държавите членки следва да 

определят компетентни органи и им 

предоставят необходимите 

правомощия за надзор, разследване и 

налагане на санкции. 

Административните санкции и 

корективните мерки следва по принцип 

да се публикуват. Тъй като 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите, първоначалните кредитори 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да бъдат 

установени в различни държави членки 

и поднадзорни на различни секторни 

компетентни органи, съответните 

компетентни органи следва тясно да си 

(24) Държавите членки следва да 

определят компетентни органи и да им 

помагат в упражняването на 
необходимите правомощия за надзор, 

разследване и налагане на санкции. 

Административните санкции и 

корективните мерки следва по принцип 

да се публикуват. Тъй като 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите, първоначалните кредитори 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да бъдат 

установени в различни държави членки 

и поднадзорни на различни секторни 

компетентни органи, съответните 

компетентни органи следва тясно да си 
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сътрудничат, като обменят информация 

помежду си и се подпомагат взаимно в 

надзорните си действия, както и да 

сътрудничат с Европейската централна 

банка (ЕЦБ) — в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета24 

— и ЕНО. 

сътрудничат, като обменят информация 

помежду си и се подпомагат взаимно в 

надзорните си действия, както и да си 

сътрудничат с Европейската централна 

банка (ЕЦБ) — в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета24 

— и ЕНО. 

__________________ __________________ 

24Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета 

от 15 октомври 2013 г. за възлагане на 

Европейската централна банка на 

конкретни задачи относно политиките, 

свързани с пруденциалния надзор над 

кредитните институции (ОВ L 287, 

29.10.2013 г., стр. 263). 

24Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета 

от 15 октомври 2013 г. за възлагане на 

Европейската централна банка на 

конкретни задачи относно политиките, 

свързани с пруденциалния надзор над 

кредитните институции (ОВ L 287, 

29.10.2013 г., стр. 263). 

Or. el 

Изменение  171 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Измененията на Регламент 

(ЕС) № 648/2012 би трябвало да 

освобождават договорите за 

извънборсови деривати, сключени от 

ДСЦС, от задължението за клиринг, 

като остава в сила  

удовлетворяването на определени 

условия, защото, в рамките на 

секюритизацията контрагентите по 

договорите за извънборсови деривати, 

сключени от ДСЦС, са обезпечени 

кредитори и защото обикновено вече 

е предвидена адекватна защита срещу 

кредитния риск на контрагента. За 

дериватите, при които клирингът не 

се извършва от централен 

контрагент, изискваното обезпечение 

следва да отчита специфичната 

структура на секюритизационните 

споразумения и вече предвидените в 

тях защитни мерки. 

заличава се 
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Or. it 

 

Изменение  172 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) До известна степен покритите 

облигации и секюритизациите са 

взаимозаменяеми. За да се 

предотврати възможността за 

изкривяване или арбитраж между 

използването на секюритизации или 

покрити облигации поради 

различното третиране на договорите 

за извънборсови деривати, сключени 

от емитенти на покрити облигации 

и от ДСЦС, Регламент (ЕС) №  

648/2012 следва също да бъде изменен, 

за да се освободят емитентите на 

покрити облигации от задължението 

за клиринг и да се гарантира, че към 

тях се прилагат същите двустранни 

маржове. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  173 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) С цел да се улесни процесът за 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация, 

същите правомощия да приема актове 

следва да бъдат делегирани на 

Комисията по отношение на приемането 

(32) С цел да се улесни процесът за 

инвеститорите, инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация, 

същите правомощия да приема актове 

следва да бъдат делегирани на 

Комисията по отношение на приемането 
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на регулаторните технически стандарти 

за образец на уведомление за ОПС, 

която да предоставя на инвеститорите и 

на компетентните органи достатъчно 

информация за оценяване на 

съответствието с изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност. При определянето и 

подготовката на делегираните актове 

Комисията следва да ползва 

експертните познания на ЕОЦКП. 

ЕОЦКП следва да провежда интензивни 

консултации и с другите два европейски 

надзорни органа. 

на регулаторните технически стандарти 

за минимални изисквания за 

отчитане на данните за уведомления 
за ОПС, която да предоставя на 

инвеститорите и на компетентните 

органи достатъчно информация за 

оценяване на съответствието с 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. При 

определянето и подготовката на 

делегираните актове Комисията следва 

да ползва експертните познания на 

ЕОЦКП. ЕОЦКП следва да провежда 

интензивни консултации и с другите два 

европейски надзорни органа. 

Or. en 

 

Изменение  174 

Мортен Месерсмит 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Следователно инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация следва 

да бъдат в състояние да представят на 

ЕОЦКП уведомление за ОПС в 

съответствие с член 14, параграф 1 от 

настоящия регламент. 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на някои от 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, 

посочени в настоящия регламент. 

Следователно инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация следва 

да бъдат в състояние да представят на 

ЕОЦКП уведомление за ОПС в 

съответствие с член 14, параграф 1 от 

настоящия регламент. 

Or. en 
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Обосновка 

Адекватното третиране на наследените сделки е от решаващо значение, защото без 

уместно третиране на „завареното положение“ голяма част от тях просто няма да 

могат да бъдат приети като ОПС, защото не са били структурирани спрямо това, 

което днес включваме в точните и подробни изисквания за ОПС. 

 

Изменение  175 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Следователно инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация 

следва да бъдат в състояние да 

представят на ЕОЦКП уведомление 

за ОПС в съответствие с член 14, 

параграф 1 от настоящия регламент. 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, 

посочени в Съображение 20. 

Or. en 

 

Изменение  176 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

(37) За неуредените на датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 
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секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Следователно инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация следва 

да бъдат в състояние да представят на 

ЕОЦКП уведомление за ОПС в 

съответствие с член 14, параграф 1 от 

настоящия регламент. 

секюритизиращи позиции 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация могат да използват 

съкращението „ОПС“, при условие че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

Следователно инициаторите, 

спонсорите и дружествата със 

специална цел — секюритизация следва 

да бъдат в състояние да представят на 

ЕОЦКП уведомление за ОПС в 

съответствие с член 14, параграф 1 от 

настоящия регламент. Всяка следваща 

промяна в секюритизацията следва да 

се приеме, при условие че отговаря на 

всички приложими изисквания за 

ОПС. 

Or. en 

 

Изменение  177 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Изискванията за надлежна 

проверка по същество са взети от 

действащото право на Съюза и затова 

следва да се прилагат към 

секюритизациите, емитирани на или 

след 1 януари 2011 г., както и към 

емитираните преди тази дата 

секюритизации, ако след 31 декември 

2014 г. са били добавени нови — или са 

били заменени — базисни експозиции. 

Съответните членове от Делегиран 

регламент (ЕС) № 625/2014 на 

Комисията, в които са посочени 

изискванията за запазване на риска за 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници по член 4, 

(38) Изискванията за надлежна 

проверка по същество са взети от 

действащото право на Съюза и затова 

следва да се прилагат към 

секюритизациите, емитирани на или 

след 1 януари 2011 г., както и към 

емитираните преди тази дата 

секюритизации, ако след 31 декември 

2014 г. са били добавени нови — или са 

били заменени — базисни експозиции. 

Съответните членове от Делегиран 

регламент (ЕС) № 625/2014 на 

Комисията, в които са посочени 

изискванията за запазване на риска за 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници по член 4, 
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параграф 1, точки 1 и 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013, следва да продължат 

да се прилага до момента, в който 

започнат да се прилагат регулаторните 

технически стандарти за запазване на 

риска съгласно настоящия регламент. 

От съображения за правна сигурност, за 

неуредените на датата на влизане в 

сила на настоящия регламент 

секюритизиращи позиции кредитните 

институции, инвестиционните 

посредници, застрахователните и 

презастрахователните предприятия, 

както и лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове, 

следва да продължат да прилагат 

съответно член 405 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, глави 1, 2 и 3 и член 22 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 625/2014 

на Комисията, членове 254 и 255 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 35/2015 на 

Комисията и член 51 от Делегиран 

регламент (ЕС) № 231/2013 на 

Комисията. С цел да се гарантира, че 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация спазват задълженията си 

за осигуряване на прозрачност, до 

момента, в който започнат да се 

прилагат регулаторните технически 

стандарти, които в съответствие с 

настоящия регламент Комисията следва 

да приеме, предоставят посочената в 

приложения от I до VIII от Делегиран 

регламент 2015/3/ЕС информация на 

разположение на уебсайта по член 5, 

параграф 4 от настоящия регламент, 

параграф 1, точки 1 и 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013, следва да продължат 

да се прилага до момента, в който 

започнат да се прилагат регулаторните 

технически стандарти за запазване на 

риска съгласно настоящия регламент. 

От съображения за правна сигурност, за 

секюритизации, попадащи в обхвата 

на член 404 от Регламент (ЕС) № 

575/2013 непосредствено преди датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент, кредитните институции, 

инвестиционните посредници, 

застрахователните и 

презастрахователните предприятия, 

както и лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове, 

следва да продължат да прилагат 

съответно член 405 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, глави 1, 2 и 3 и член 22 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 625/2014 

на Комисията, членове 254 и 255 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 35/2015 на 

Комисията и член 51 от Делегиран 

регламент (ЕС) № 231/2013 на 

Комисията. Тези членове и член 4 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013 за 

съответни сделки, установени преди 

приемането на актуализирани 

регулаторни технически стандарти, 

следва да се четат в съответствие с 

разпоредбите на Глави 1, 2 и 3 и член 

22 от Делегиран регламент (ЕС) № 

625/2014. С цел да се гарантира, че 

инициаторите, спонсорите и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация спазват задълженията си 

за осигуряване на прозрачност, до 

момента, в който започнат да се 

прилагат регулаторните технически 

стандарти, които в съответствие с 

настоящия регламент Комисията следва 

да приеме, предоставят посочената в 

приложения от I до VIII от Делегиран 

регламент 2015/3/ЕС информация на 

разположение на уебсайта по член 5, 

параграф 4 от настоящия регламент, 

Or. en 
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Обосновка 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”.  The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Изменение  178 

Мигел Виегаш, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, Мат Карти 

 

Проект на законодателна резолюция 

Съображение 38 a (ново) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (38а) Следва да се вземат предвид 

позициите на академичните 

общности на отделните държави 

членки по отношение на рисковете, 

свързани със стимулирането на 

секюритизацията; 

Or. pt 

Изменение  179 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент се 

прилага към институционалните 

инвеститори с експозиция към 

секюритизация, инициаторите, 

спонсорите, първоначалните кредитори 

и дружествата със специална цел — 

секюритизация. 

2. Настоящият регламент се 

прилага към институционалните 

инвеститори с експозиция към 

кредитния риск на дадена 
секюритизация. Настоящият 

регламент се прилага и към 

инициаторите, спонсорите, 

първоначалните кредитори и 

дружествата със специална цел — 

секюритизация, във всеки случай, при 
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условие че съответният субект е 

установен в Съюза и дейността му 

включва секюритизация. 

Or. en 

Обосновка 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Изменение  180 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а Нито една секюритизация не 

може да изключва потенциални 

вътрешноевропейски купувачи на 

основание националност или 

местопребиваване. 

Or. es 

Изменение  181 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „секюритизация“: сделка или 

схема от сделки, при която кредитният 

риск по експозиция или група от 

(1) „секюритизация“: сделка или 

схема от сделки, при която 

плащанията по сделката или 



 

AM\1101631BG.doc 69/158 PE587.495v01-00 

 BG 

експозиции се разделя на траншове 

със следните характеристики: 

схемата зависят от показателите на 

експозицията или групата от 

експозиции; 

Or. it 

 

Изменение  182 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) плащанията по сделката или 

схемата зависят от показателите на 

експозицията или групата от 

експозиции; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  183 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б/ 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) подчинеността на 

траншовете определя 

разпределението на загубите през 

срока на валидност на сделката или 

схемата; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  184 

Марко Дзани, Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „дружество със специална цел — 

секюритизация“ или ДСЦС; 

предприятие, доверително дружество 

или друг правен субект, който не е нито 

инициатор, нито спонсор, а е създаден, 

за да извърши една или повече 

секюритизации, като дейността му е 

ограничена до необходимото за 

постигането на тази цел, структурата му 

е такава, че изолира собствените му 

задължения от тези на инициатора, а 

притежателите на икономически 

интереси в него могат да залагат или 

разменят тези права без ограничение; 

(2) „дружество със специална цел — 

секюритизация“ или ДСЦС; 

предприятие, доверително дружество 

или друг правен субект, който не е нито 

инициатор, нито спонсор, а е създаден, 

за да извърши една или повече 

секюритизации, като дейността му е 

ограничена до необходимото за 

постигането на тази цел, структурата му 

е такава, че изолира собствените му 

задължения от тези на инициатора, а 

притежателите на икономически 

интереси в него могат да залагат или 

разменят тези права без ограничение; 

тези субекти не могат да бъдат 

установени в трета страна. 

Or. it 

 

Изменение  185 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „дружество със специална цел — 

секюритизация“ („ДСЦС“) е 

предприятие, доверително дружество 

или друг правен субект, който не е нито 

инициатор, нито спонсор, а е създаден, 

за да извърши една или повече 

секюритизации, като дейността му е 

ограничена до необходимото за 

постигането на тази цел, структурата му 

е такава, че изолира собствените му 

задължения от тези на инициатора, а 

притежателите на права в него могат да 

залагат или разменят тези права без 

ограничение; 

(2) „дружество със специална цел — 

секюритизация“ („ДСЦС“) е 

предприятие, доверително дружество 

или друг правен субект, който не е нито 

инициатор, нито спонсор, а е създаден, 

за да извърши една или повече 

секюритизации, като дейността му е 

ограничена до необходимото за 

постигането на тази цел, структурата му 

е такава, че изолира собствените му 

задължения от тези на инициатора, а 

притежателите на права в него могат да 

залагат или разменят тези права без 

ограничение; 
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 Експозиция, която отговаря на 

критериите, изброени в букви a) до в) 

на член 147, параграф 8 от Регламент 

(ЕС) № 2013/575 и се използва за 

стопанисване на материални активи, 

не следва да се счита за експозиция на 

секюритизация. 

Or. en 

Обосновка 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Изменение  186 

Дариуш Росати 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) купува експозиции от трети лица 

за своя сметка, след което ги 

секюритизира; 

б) купува експозиции на трета 

страна за своя сметка, след което ги 

продава или прехвърля правата върху 

тях на ДСЦС, или прехвърля риска по 

отношение на тези експозиции чрез 

използване на кредитни деривати или 
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обезпечения; 

Or. en 

 

Изменение  187 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (б а) чрез дерогация от букви а) и б), 

в случай на програма за изцяло 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа институционалните 

инвеститори в съответните 

търговски документи вземат предвид 

характеристиките на програмата и 

подкрепата за ликвидността от 

страна на спонсора 

Or. en 

Обосновка 

За инвеститори в ОАЦК, емитирани от повече от един продавач, които са изцяло 

подкрепяни от съответния спонсор чрез предоставяне на ликвидно улеснение, освен 

посочените в буква б) (предпоставки, кредитното подобрение, определение за 

неизпълнение), други оказват съществено влияние върху неговата секюритизираща 

позиция. 

 

Изменение  188 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „пресекюритизация“ е 

секюритизация, при която поне една от 

базисните експозиции е 

секюритизираща позиция; 

(4) „пресекюритизация“ означава 

секюритизация, при която рискът, 

свързан с базисна група от експозиции, 

е разделен на траншове, като поне една 
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от базисните експозиции е 

секюритизираща позиция; 

Or. en 

Обосновка 

Текстът на Съвета е по-ясен от предложението на Комисията. 

 

Изменение  189 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „спонсор“ е кредитна институция 

или инвестиционен посредник по 

смисъла на член 4, параграф 1, точки 1 и 

2 от Регламент (ЕС) № 2013/575, 

различни от инициатор, които създават 

и управляват програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа или 

друга секюритизационна сделка или 

схема, при която се купуват експозиции 

от трети лица; 

(5) „спонсор“ е кредитна институция 

или инвестиционен посредник по 

смисъла на член 4, параграф 1, точки 1 и 

2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или 

кредитна институция или 

инвестиционен посредник от трета 

държава, при условие че третата 

държава прилага към този субект 

пруденциални и надзорни изисквания, 

които са най-малко еквивалентни на 

тези, прилагани в Съюза, различни от 

инициатор или първоначален 

кредитор, които създават и управляват 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа или друга 

секюритизационна схема, при която се 

купуват експозиции от трети лица; 

Or. en 

Обосновка 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 
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single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Изменение  190 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „спонсор“ е кредитна институция 

или инвестиционен посредник по 

смисъла на член 4, параграф 1, точки 1 и 

2 от Регламент (ЕС) № 2013/575, 

различни от инициатор, които създават 

и управляват програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа или 

друга секюритизационна сделка или 

схема, при която се купуват експозиции 

от трети лица; 

(5) „спонсор“ е кредитна институция 

или инвестиционен посредник по 

смисъла на член 4, параграф 1, точки 1 и 

2 от Регламент (ЕС) № 2013/575, 

различни от инициатор, които създават 

и управляват програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа или 

друга секюритизационна сделка или 

схема, при която се купуват експозиции 

от трети лица; за целите на това 

определение за спонсор се счита и 

субект, управляващ дадена 

секюритизационна сделка или схема, 

когато тази сделка или схема включва 

ежедневно активно управление на 

портфейла, делегирано на субект, 

който е упълномощен да извършва 

такава дейност в съответствие с 

Директива 2014/65/ЕС, Директива 

2011/61/ЕС или Директива 

2009/65/ЕО; 

Or. en 

 

Изменение  191 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5 а) „попечител“ означава публично 

лицензирано юридическо лице, 
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независимо от спонсора и 

инициатора, със седалище в държава 

членка за целите на управлението на 

ДСЦС, което извършва мониторинг 

на кредитния риск от името и в 

интерес на инвеститорите, като е и 

упълномощено да извършва проверка 

на съответствието с раздели 1 или 2 

на Глава 3 от настоящия регламент 

(критерии за ОПС); 

Or. en 

 

Изменение  192 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „сегмент“ (транш): договорно 

определеният сегмент от кредитния 

риск по една или няколко експозиции, 

като дадена позиция в сегмента води 

до риск от кредитна загуба, който е 

по-голям или по-малък от този на 

позиция със същия размер във всеки 

друг такъв сегмент, без да се отчита 

кредитната защита, пряко 

предоставена от трети лица на 

държателите на позиции в сегмента 

или в другите сегменти; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  193 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „програма за обезпечени с заличава се 
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активи търговски ценни книжа“ или 

„програма ABCP“: секюритизационна 

схема, при която ценните книжа 

приемат главно формата на 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа с първоначален матуритет, 

ненадхвърлящ една година; 

Or. it 

 

Изменение  194 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа“ или „сделка 

ABCP“: секюритизация в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа; 

(8) заличава се 

Or. it 

 

Изменение  195 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа“ е 

секюритизация в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа; 

(8) „сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа“ е 

секюритизация, финансирана изцяло 

или частично от програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа; 

Or. en 
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Обосновка 

Много частни секюритизационни сделки имат редица старши инвеститори, 

включително няколко програми за обезпечени с активи търговски ценни книжа или и 

програми за обезпечени с активи търговски ценни книжа, и кредитни институции или 

други инвеститори. Да се определя или описва „сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа“ с формулировката „в рамките на“ програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа, е объркващо и би било прекалено ограничаващо, ако не 

обхваща тези синдикирани сделки. 

 

Изменение  196 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) „традиционна 

секюритизация“: секюритизация, 

която включва икономическото 

прехвърляне на секюритизираните 

експозиции. Това се постига чрез 

прехвърляне на собствеността върху 

секюритизираните експозиции от 

институцията инициатор към 

дружество със специална цел — 

секюритизация, или чрез прехвърляне 

на риска към дружество със 

специална цел — секюритизация. 

Емитираните ценни книжа не 

представляват задължения за 

плащане от страна на 

институцията инициатор; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  197 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) „традиционна секюритизация“ 

е секюритизация, която включва 

икономическото прехвърляне на 

секюритизираните експозиции. Това 

се постига чрез прехвърляне на 

собствеността върху 

секюритизираните експозиции от 

институцията инициатор към 

дружество със специална цел — 

секюритизация, или чрез прехвърляне 

на риска към дружество със 

специална цел — секюритизация. 

Емитираните ценни книжа не 

представляват задължения за 

плащане от страна на 

институцията инициатор; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Съгласно различни критики (напр. от Finance Watch), траншовете създават огромна 

допълнителна сложност и конфликт на интереси и по тази причина не могат да са 

част от рамка за проста секюритизация, а могат да съществуват извън тази рамка. 

Траншовете имат също така тенденция да привличат по-малко информирани 

инвеститори, които разчитат на добрите рейтинги, вместо да извършат собствени 

надлежни проверки. 

 

Изменение  198 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) „традиционна секюритизация“ е 

секюритизация, която включва 

икономическото прехвърляне на 

секюритизираните експозиции. Това се 

постига чрез прехвърляне на 

(9) „традиционна секюритизация“ е 

секюритизация, която включва 

прехвърлянето на икономическия 

интерес в секюритизираните 

експозиции чрез юридическо 
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собствеността върху 
секюритизираните експозиции от 

институцията инициатор към 

дружество със специална цел — 

секюритизация, или чрез прехвърляне 

на риска към дружество със специална 

цел — секюритизация. Емитираните 

ценни книжа не представляват 

задължения за плащане от страна на 

институцията инициатор; 

прехвърляне на собствеността или 

възложението, прехвърляне, 

синдикиране или регистрация с 

подобен правен ефект на 
секюритизираните експозиции, от 

инициатора към дружество със 

специална цел — секюритизация или 

чрез прехвърляне на риска към 

дружество със специална цел — 

секюритизация. Емитираните ценни 

книжа не представляват задължения за 

плащане от страна на инициатора; 

Or. en 

 

Изменение  199 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 a) „устойчива и отговорна 

инвестиция (УОИ)“ означава 

дългосрочно ориентиран 

инвестиционен подход, който 

интегрира фактори относно 

околната среда и управлението и 

социални фактори в процеса на 

проучване, анализ и избор на ценни 

книжа в рамките на инвестиционен 

портфейл; тя комбинира 

фундаментален анализ и ангажимент 

спрямо оценката на факторите 

относно околната среда и 

управлението и социалните фактори, 

с цел да се обхване по-добре 

дългосрочната възвращаемост за 

инвеститорите и в полза на 

обществото чрез оказване на влияние 

върху поведението на компаниите; 

Or. en 
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Изменение  200 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „синтетична секюритизация“: 

секюритизация, при която рискът се 

прехвърля чрез кредитни деривати 

или обезпечения, а секюритизираните 

експозиции остават експозиции на 

инициатора; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  201 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „синтетична секюритизация“ е 

секюритизация, при която рискът се 

прехвърля чрез кредитни деривати или 

обезпечения, а секюритизираните 

експозиции остават експозиции на 

инициатора; 

(10) „синтетична секюритизация“ е 

секюритизация, при която рискът се 

прехвърля чрез кредитни деривати или 

обезпечения, а секюритизираните 

експозиции остават експозиции на 

инициатора; не се признава за ОПС при 

никакви обстоятелства; 

Or. en 

Обосновка 

Както се прие от Комисията, синтетичната секюритизация въвежда допълнителен 

кредитен риск от контрагента, потенциална сложност и допълнителна 

непрозрачност и трябва да остане извън рамката на ОПС. 

 

Изменение  202 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) „инвеститор“ е лице, което 

държи ценни книжа, възникнали в 

резултат на секюритизация;  

(11) „инвеститор“ е лице, което има 

експозиция на кредитен риск, 

възникнал в резултат на секюритизация; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на „секюритизация“ е много широко и може да обхване 

ангажименти, които не включват емитирането на ценни книжа, и определението за 

„инвеститор“ следва да го отразява. Както се използва във и във връзка с 

капиталовите изисквания и други регулаторни изисквания, свързани със 

секюритизацията, термитът не е общо ограничен до притежател на „ценни книжа“. 

 

Изменение  203 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) „инвеститор“ е лице, което 

държи ценни книжа, възникнали в 

резултат на секюритизация; 

(11) „инвеститор“ е лице, което 

държи секюритизираща позиция; 

Or. en 

 

Изменение  204 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „институционални инвеститори“ 

означава застрахователни 

предприятия, съгласно определението 

(12) „институционални инвеститори“ 

са следните: 
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в член 13, параграф 1 от Директива 

2009/138/EО на Европейския 

Парламент и на Съвета от 25 

ноември 2009 относно започването и 

упражняването на застрахователна и 

презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II); 

презастрахователни предприятия, 

съгласно определението в член 13, 

точка 4 от Директива 2009/138/EО; 

институции за професионално 

пенсионно осигуряване , попадащи в 

обхвата на Директива 2003/41/EО на 

Европейския Парламент и на 

Съвета25 в съответствие с член 2 от 

нея, освен в случаите, когато в 

съответствие с член 5 от нея дадена 

държава членка е избрала да не я 

прилага – изцяло или частично – към 

съответната институция; лица, 

управляващи алтернативен 

инвестиционен фонд (ЛУАИФ), 

съгласно определението в член 4, 

параграф 1, буква б) от Директива 

2011/61/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета26, които управляват или 

предлагат на пазара в Съюза 

алтернативни инвестиционни 

фондове;  или вътрешно управлявано 

ПКИПЦК, което е инвестиционно 

дружество, получило разрешение в 

съответствие с Директива 

2009/65/ЕО, и което не е определило за 

управлението си управляващо 

дружество, получило разрешение в 

съответствие с тази директива;  или 

кредитни институции и 

инвестиционни посредници, съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) 

№ 2013/575; 

__________________ __________________ 

25 Директива 2003/41/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

3 юни 2003 г. относно дейностите и 

надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10). 

25 Директива 2003/41/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

3 юни 2003 г. относно дейностите и 

надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10). 
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26 Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2011 г. относно лицата, 

управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове, и за изменение 

на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 

и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 

(ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., 

стр. 1). 

26 Директива 2011/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2011 г. относно лицата, 

управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове, и за изменение 

на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО 

и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и 

(ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., 

стр. 1). 

27 Директива 2009/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно координирането 

на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби относно 

предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни 

книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 

17.11.2009 г., стр. 32). 

27 Директива 2009/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно координирането 

на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби относно 

предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни 

книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 

17.11.2009 г., стр. 32). 

Or. en 

 

Изменение  205 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 – подточка -i) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (i) многостранна банка за 

развитие, в рамките на значението на 

член 117, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013 (1а), международна 

организация или насърчителни 

предприятия. 

 --------- 

 1а Регламент (ЕС) № 575/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 юни 2013 година относно 

пруденциалните изисквания за 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници. 

Or. en 
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Изменение  206 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 18 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18 a) „секюритизация, записана в 

счетоводния баланс“ означава 

секюритизационна сделка, 

структурирана от институция за 

прехвърляне на риска от експозиция, 

произхождаща от самата 

институция или някои от нейните 

дъщерни дружества в банковия 

портфейл задбалансово, когато 

прехвърлянето на риска се постига 

чрез използването на кредити 

деривати или гаранции и 

експозициите, които се 

секюритизират остават експозиции 

на институцията инициатор. 

Or. en 

Обосновка 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 



 

AM\1101631BG.doc 85/158 PE587.495v01-00 

 BG 

Изменение  207 

Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 18 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18 a) „управляващо дружество“ 

означава дружество, чиято обичайна 

стопанска дейност е управлението на 

ДСЦС; 

Or. en 

 

Изменение  208 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 18 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18 а) „секюритизираща позиция“ 

означава експозиция на кредитен риск 

към секюритизация; 

Or. en 

 

Изменение  209 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 18 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18а) „секюритизираща позиция“ 

означава кредитна експозиция към 

секюритизация; 

Or. en 
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Изменение  210 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 18 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18 б) „публична секюритизация“ 

означава кредитна експозиция към 

секюритизация, където: 

 a) част или всички от получените 

секюритизиращи позиции, държани 

от инвеститори, са във формата на 

финансови инструменти по смисъла 

на Директива 2014/65/EС; и 

 б) тези финансови инструменти са 

или са били емитирани при 

обстоятелства, които налагат едно 

от следните: 

 i) публикуването на проспект в 

съответствие с член 3 от Директива 

2003/71/ЕО, или 

 ii) публикуването на оферта в 

съответствие с националното право 

или правилата на мястото за 

търговия, на което са допуснати 

такива финансови инструменти за 

търгуване; 

Or. en 

Обосновка 

Някои секюритизации могат да представляват публични сделки, други  – частни. В 

регламента трябва да се включи подходящо определение, с цел да се направи 

разграничение между двете. 

 

Изменение  211 

Паул Танг 
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Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 а 

 Обхват на пазара на секюритизации 

 1. Инвеститорите в 

секюритизация са институционални 

инвеститори. 

 2. При секюритизация 

инициаторът, спонсорът и 

първоначалният кредитор следва да 

са регулирани юридически лица, 

съгласно определението в член 2, 

параграф 4 от Директива 2002/87/EО 

и последващи изменения1a, член 4, 

параграф 5 от Директива 

2014/17/EС1б, или многостранна банка 

за развитие, в рамките на значението 

на член 117, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/20131в. 

 __________________ 

 1a. Директива 2002/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември 2002 година относно 

допълнителния надзор на кредитните 

институции, застрахователните 

предприятия и на инвестиционните 

посредници към един финансов 

конгломерат и за изменение на 

Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 

92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 

93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 

98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (OВ L 35, 

11.2.2003 г., стp. 1) 

 1б. Директива 2014/17/EС от 4 

февруари 2014 година относно 

договорите за кредити за жилищни 

недвижими имоти за потребители 

(Директива за ипотечните кредити), 

която регулира кредитните 

посредници. 

 1в. Регламент (ЕС) № 575/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 26 юни 2013 година относно 

пруденциалните изисквания за 

кредитните институции и 

инвестиционните посредници. 

Or. en 

 

Изменение  212 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 а 

 Допустими страни в секюритизация 

 1. Инвеститорите в 

секюритизация са институционални 

инвеститори. 

 2. При секюритизацията 

инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор 

представляват регулирано 

образувание, както е определено в 

член 2, параграф 4 от Директива 

2002/87/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета. 

Or. en 

 

Изменение  213 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 б 

 Забрана за пресекюритизация 
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 Базисните експозиции на 

секюритизация не включват 

секюритизации. 

Or. en 

 

Изменение  214 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да приеме експозиция към 

секюритизация, всеки 

институционален инвеститор проверява 

следното: 

1. Преди да приеме експозиция към 

кредитния риск на секюритизацията, 

всеки институционален инвеститор, 

различен от инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор на дадена 

секюритизация, проверява следното: 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да е задължително за самия инициатор, спонсор или първоначален кредитор 

да отговаря на изискванията за надлежна проверка, и това трябва да се поясни. 

Трябва да е ясно, че съгласно сегашните изисквания за надлежна проверка 

задълженията следва да се пораждат, където съответното юридическо лице приема 

експозиция на кредитен риск/риск, възникващ от основни загуби. 

 

Изменение  215 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да приеме експозиция към 

секюритизация, всеки 

институционален инвеститор проверява 

следното: 

1. Преди да приеме експозиция към 

секюритизираща позиция, всеки 

институционален инвеститор проверява 

следното: 
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Or. en 

 

Изменение  216 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) инициаторът или 

първоначалният кредитор, който не е 

кредитна институция или 

инвестиционен посредник по член 4, 

параграф 1, точки 1 и 2 от Регламент 

(ЕС) №  575/2013, отпуска всички свои 

кредити въз основа на разумни и 

точно определени критерии и ясно 

установени процедури за одобряване, 

изменяне, подновяване и финансиране 

на тези кредити и на въз основа на 

това дали разполага с ефективни 

системи за прилагане на тези 

критерии и процедури; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  217 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато инициаторът или 

първоначалният кредитор не е кредитна 

институция или инвестиционен 

посредник по определенията в член 4, 

параграф 1, точки 1 и 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013, инициаторът или 

първоначалният кредитор отпуска 

всички свои кредити въз основа на 

разумни и точно определени критерии и 

а) когато инициаторът или 

първоначалният кредитор не е кредитна 

институция или инвестиционен 

посредник по определенията в член 4, 

параграф 1, точки 1 и 2 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013, инициаторът или 

първоначалният кредитор отпуска 

съответни кредити въз основа на 

разумни и точно определени критерии и 
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ясно установени процедури за 

одобряване, изменяне, подновяване и 

финансиране на тези кредити и 

разполага с функциониращи ефективни 

системи за прилагане на тези критерии и 

процедури; 

ясно установени процедури за 

одобряване, изменяне, подновяване и 

финансиране на тези кредити и 

разполага с функциониращи ефективни 

системи за прилагане на тези критерии и 

процедури; 

Or. en 

Обосновка 

Инвеститорът не следва да е задължен да извършва надлежна проверка на самия 

инициатор/първоначален кредитор и всички негови кредити. Би било непрактично в 

най-добрия случай и невъзможно в най-лошия случай за инвеститорите да проверят 

кредитите на големи небанкови / РКИ-регулирани инвестиционни посредници 

инициатори / първоначални кредитори. 

 

Изменение  218 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор запазва 

значим нетен икономически интерес в 

съответствие с член 4 и го оповестява на 

институционалния инвеститор в 

съответствие с член 5; 

б) инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор винаги 

запазва значим нетен икономически 

интерес в съответствие с член 4 и го 

оповестява на институционалния 

инвеститор в съответствие с член 5; 

Or. it 

 

Изменение  219 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инициаторът, спонсорът или б) инициаторът, спонсорът или 
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първоначалният кредитор запазва 

значим нетен икономически интерес в 

съответствие с член 4 от настоящия 

регламент и го оповестява на 

институционалния инвеститор в 

съответствие с член 5; 

първоначалният кредитор запазва 

значим нетен икономически интерес в 

съответствие с член 4 от настоящия 

регламент и го оповестява на 

институционалния инвеститор в 

съответствие с: 

 i) член 4, в случай на 

секюритизация, емитирана на или 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент, или 

секюритизация, спрямо която 

настоящият регламент се прилага 

съгласно член 28, параграф 4, буква a); 

или 

 ii) всички приложими изисквания 

съгласно член 28, параграф 4, буква б), 

в случай на секюритизация, 

емитирана преди датата на влизане в 

сила на настоящия регламент; 

Or. en 

Обосновка 

Както е предвидено в момента, този аспект на задълженията за надлежна проверка 

пресича предвиденото приложение на преработените изисквания за запазване на 

риска, както е описано в член 28 (преходни разпоредби). Ще възникнат значителни 

проблеми, ако инвеститорите трябва да оценяват съответствието на задържането 

в контекста на всички сделки (включително и наследените сделки) по преработения 

стандарт. 

 

Изменение  220 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят изискваната съгласно 

член 5 от настоящия регламент 

информация в съответствие с 

предвидените в същия член честота и 

в) инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС или повече от един от тях са 

предоставили или са се съгласили да 

предоставят достатъчно информация 

за целите на извършването на 
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условия. оценките съгласно член 3, параграф 2 

и член 3, параграф 3 от настоящия 

регламент; 

Or. en 

Обосновка 

Подобно задължение не е част от съществуващия пакет задължения за надлежна 

проверка, които инвеститорите следва да изпълнят, и не е ясно защо се счита за 

необходимо да се подсилят задълженията за разкриване по този начин. 

 

Изменение  221 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят изискваната съгласно 

член 5 от настоящия регламент 

информация в съответствие с 

предвидените в същия член честота и 

условия. 

в) инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят изискваната съгласно 

член 5 от настоящия регламент 

информация в съответствие с агента по 

сертифициране от трета страна, 

както и съгласно предвидените в 

същия член честота и условия. 

Or. en 

 

Изменение  222 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят изискваната съгласно 

член 5 от настоящия регламент 

информация в съответствие с 

предвидените в същия член честота и 

условия. 

в) инициаторът, спонсорът и ДСЦС, 

когато е приложимо, предоставят 

изискваната съгласно член 5 от 

настоящия регламент информация в 

съответствие с предвидените в същия 

член честота и условия; 
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Or. en 

 

Изменение  223 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат експозиция 

към секюритизация, институционалните 

инвеститори извършат също така оценка 

чрез съобразена с поетите рискове 

надлежна проверка, в която се 

анализират най-малко следните аспекти: 

2. Преди да приемат експозиция 

към кредитния риск на дадена 

секюритизация, институционалните 

инвеститори извършат също така оценка 

чрез съобразена с поетите рискове 

надлежна проверка, в която се 

анализират най-малко следните аспекти: 

Or. en 

 

Изменение  224 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат експозиция 

към секюритизация, 

институционалните инвеститори 

извършат също така оценка чрез 

съобразена с поетите рискове надлежна 

проверка, в която се анализират най-

малко следните аспекти: 

2. Преди да приемат експозиция 

към секюритизираща позиция, 

институционалните инвеститори 

извършат също така оценка чрез 

съобразена с поетите рискове надлежна 

проверка, в която се анализират най-

малко следните аспекти: 

Or. en 

 

Изменение  225 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) чрез дерогация от букви а) и б), 

в случай на програма за изцяло 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа, институционалните 

инвеститори в съответните 

търговски документи вземат предвид 

характеристиките на програмата и 

подкрепата за ликвидността от 

страна на спонсора; 

Or. en 

Обосновка 

За инвеститори в ОАЦК, емитирани от повече от един продавач, които са изцяло 

подкрепяни от съответния спонсор чрез предоставяне на ликвидно улеснение, освен 

посочените в буква б) (предпоставки, кредитното подобрение, определение за 

неизпълнение), други оказват съществено влияние върху неговата секюритизираща 

позиция. 

 

Изменение  226 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) по отношение на определените 

като ОПС секюритизации — дали 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, 

предвидени в членове 7 — 10 или 

членове 11 — 14. Институционалните 

инвеститори могат да се осланят, 

доколкото е уместно, на уведомлението 

за ОПС секюритизация по член 14, 

параграф 1 и на информацията, 

оповестена от инициатора, спонсора и 

ДСЦС, относно съответствието със 

в) по отношение на определените 

като ОПС секюритизации — дали 

секюритизацията отговаря на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, 

предвидени в членове 7 — 10 или 

членове 11 — 14. Институционалните 

инвеститори могат да се осланят, 

доколкото е уместно, на агента по 

сертифициране от трета страна и 

на уведомлението за ОПС 

секюритизация по член 14, параграф 1 и 

на информацията, оповестена от 
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изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност. 

инициатора, спонсора и ДСЦС, относно 

съответствието със изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност. 

Or. en 

 

Изменение  227 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Институционалните 

инвеститори, които имат експозиция 

към секюритизация, изпълняват най-

малко следните изисквания: 

3. Институционалните 

инвеститори, които имат експозиция 

към кредитния риск на дадена 

секюритизация, изпълняват най-малко 

следните изисквания: 

Or. en 

 

Изменение  228 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Институционалните 

инвеститори, които имат експозиция 

към секюритизация, изпълняват най-

малко следните изисквания: 

3. Институционалните 

инвеститори, които имат експозиция 

към секюритизираща позиция, 

изпълняват най-малко следните 

изисквания: 

Or. en 

 

Изменение  229 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) установяват писмени процедури, 

съобразени с рисковия профил на 

секюритизиращата позиция и 

подходящи за техния търговски и 

банков портфейл, според случая, за да 

се наблюдава спазването на параграфи 1 

и 2, както и показателите на 

секюритизиращата позиция и на 

базисните експозиции на текуща основа. 

Когато е приложимо, тези писмени 

процедури включват наблюдение на 

вида експозиция, процентния дял на 

заемите с просрочие от повече от 30, 60 

и 90 дни, процентите на неизпълнение, 

процентите на предсрочно погасяване, 

заемите, обезпечението по които е 

предмет на принудително изпълнение, 

процента на събиране на вземанията, 

репо сделките, промените по заема, 

гратисните периоди, вида обезпечение и 

дали то се използва, както и честотното 

разпределение на кредитните оценки 

или другите показатели на кредитното 

качество на базисните експозиции, 

отрасловата и географската 

диверсификация, честотното 

разпределение на отношенията между 

размера на заема и стойността на 

обезпечението с такива интервали, 

които улесняват извършването на 

подходящ анализ на чувствителността 

към риск. Когато самите базисни 

експозиции представляват 

секюритизации, институционалните 

инвеститори наблюдават също така 

базисните за тези секюритизации 

експозиции; 

а) установяват писмени процедури, 

съобразени с рисковия профил на 

секюритизиращата позиция и 

подходящи за техния търговски и 

банков портфейл, според случая, за да 

се наблюдава спазването на параграфи 1 

и 2, както и показателите на 

секюритизиращата позиция и на 

базисните експозиции на текуща основа. 

Когато е приложимо, тези писмени 

процедури включват наблюдение на 

вида експозиция, процентния дял на 

заемите с просрочие от повече от 30, 60 

и 90 дни, процентите на неизпълнение, 

процентите на предсрочно погасяване, 

заемите, обезпечението по които е 

предмет на принудително изпълнение, 

процента на събиране на вземанията, 

репо сделките, промените по заема, 

гратисните периоди, вида обезпечение и 

дали то се използва, както и честотното 

разпределение на кредитните оценки 

или другите показатели на кредитното 

качество на базисните експозиции, 

отрасловата и географската 

диверсификация, честотното 

разпределение на отношенията между 

размера на заема и стойността на 

обезпечението с такива интервали, 

които улесняват извършването на 

подходящ анализ на чувствителността 

към риск. 

Or. en 
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Обосновка 

Свързано със забраната за пресекюритизация. 

 

Изменение  230 

Ален Ламасур, Ален Кадек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) редовно извършват тестове за 

устойчивост във връзка с паричните 

потоци и обезпеченията, покриващи 

базисните експозиции, които са 

съобразени с естеството, мащаба и 

сложността на риска при 

секюритизиращата позиция; 

б) редовно извършват тестове за 

устойчивост във връзка с паричните 

потоци и обезпеченията, покриващи 

базисните експозиции, които са 

съобразени с естеството, мащаба и 

сложността на риска при 

секюритизиращата позиция; това 

изискване обаче не се прилага, когато 

инвеститорите имат експозиция към 

ОПС секюритизации; 

Or. en 

 

Изменение  231 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) редовно извършват тестове за 

устойчивост във връзка с паричните 

потоци и обезпеченията, покриващи 

базисните експозиции, които са 

съобразени с естеството, мащаба и 

сложността на риска при 

секюритизиращата позиция; 

б) когато имат експозиция към 

секюритизации, които не са 

определени като ОПС, редовно 

извършват тестове за устойчивост във 

връзка с паричните потоци и 

обезпеченията, покриващи базисните 

експозиции, които са съобразени с 

естеството, мащаба и сложността на 

риска при секюритизиращата позиция; 

Or. en 
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Изменение  232 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) в случай на сделки с изцяло 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа, редовно извършват стрес 

тестове по отношение на 

кредитното качество на доставчика 

на ликвидно улеснение, а не на 

секюритизираните експозиции; 

Or. en 

Обосновка 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Изменение  233 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Без да се засягат разпоредбите 

на параграфи 1 до 3 от настоящия 

член, когато институционален 

инвеститор е дал на инвестиционни 

посредници или управляващи 

регулирани активи лица правото да 
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взимат управленски инвестиционни 

решения, които могат да го изложат 

на експозиция към секюритизация, 

институционалният инвеститор 

може да нареди на тези 

инвестиционни посредници или 

управляващи регулирани активи лица 

да изпълнят задълженията по 

настоящия член по отношение на 

всяка подлежаща на секюритизация 

експозиция, произтичаща от тези 

решения. Държавите членки 

гарантират, че когато 

институционален инвеститор е 

получил указания съгласно настоящия 

параграф да изпълни задълженията 

на друг институционален 

инвеститор, и не го направи, всички 

санкции, които могат да бъдат 

наложени за целите на членове 17 и 

18, следва да бъдат наложени на 

управляващия институционален 

инвеститор, а не на 

институционалния инвеститор, 

чиято експозиция подлежи на 

секюритизация. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като много институционални инвеститори делегират управлението на техните 

активи на управляващи активи лица или чрез отделен мандат, или чрез финансиращо 

дружество, въпросното управляващо активите лице следва да извърши надлежна 

проверка на всички секюритизации, закупени от името на институционалния 

инвеститор. 

 

Изменение  234 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато институционален 
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инвеститор е упълномощил друг 

институционален инвеститор да 

взема управленски решения, които 

биха могли да доведат до експозиция 

към секюритизираща позиция, 

институционалният инвеститор 

може да нареди на управляващата 

страна да изпълни задълженията си 

по настоящия член по отношение на 

всяка подлежаща на секюритизация 

експозиция, произтичаща от тези 

решения. Държавите членки 

гарантират, че когато 

институционален инвеститор е 

получил указания съгласно настоящия 

параграф да изпълни задълженията 

на друг институционален 

инвеститор, и не го направи, всички 

санкции, които могат да бъдат 

наложени за целите на членове 17 и 

18 от настоящия регламент, могат 

да бъдат наложени на управляващия 

институционален инвеститор, а не 

на институционалния инвеститор, 

чиято експозиция подлежи на 

секюритизация. 

Or. en 

 

Изменение  235 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 25 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 
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инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. en 

 

Изменение  236 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 25 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 
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Or. en 

 

Изменение  237 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 20 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. it 

 

Изменение  238 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 
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секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 20 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. en 

 

Изменение  239 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 20 %, 

или процента, определен в 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с параграф 6 от 

настоящия член. Когато между 

инициатора, спонсора и първоначалния 

кредитор не е постигната договореност 

за това кой да запази значим нетен 

икономически интерес, запазващото 

лице е инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 
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условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. en 

 

Изменение  240 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Ако седалището му се намира в Съюза 

и е директно ангажиран със 

секюритизацията, инициаторът, 

спонсорът или първоначалният 

кредитор на дадена секюритизация 

запазва постоянен значим нетен 

икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. Когато 

субект със седалище в трета страна, 
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който е инициатор, спонсор или 

първоначален кредитор, се задължава 

да запази в текущ порядък значителен 

нетен икономически интерес в 

секюритизирането, не по-малък от 

5 %, в съответствие с този член, за 

субект със седалище в ЕС, както е 

посочено в първата алинея, не е 

необходимо да отговаря на това 

изискване. 

Or. en 

Обосновка 

Изискванията за запазване по член 4 се прилагат по отношение на съответните 

субекти, които участват единствено в секюритизацията. Това е необходимо за 

яснота, като се има предвид, че и определението за инициатор, и концепцията за 

първоначален кредитор са достатъчно широки, за да обхванат субекти, които 

участват в създаването на активи, но които могат да нямат участие във (и в 

действителност да не им е известно) финансиране на активи чрез секюритизация. 

 

Изменение  241 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар, Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява 

при инициирането и се определя по 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %, 

който се изчислява при инициирането 

и се определя по условната стойност 

на задбалансовите позиции. Когато 

между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 
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условната стойност на 

задбалансовите позиции. Значимият 

нетен икономически интерес не се 

разделя между различни видове 

запазващи лица и не подлежи на 

редуциране на кредитния риск или 

хеджиране. 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. en 

Обосновка 

Текстът на Съвета по тази разпоредба е по-ясен. 

 

Изменение  242 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията, не по-малък от 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор на дадена 

секюритизация запазва постоянен 

значим нетен икономически интерес в 

секюритизацията от най-малко 5 %. 

Когато между инициатора, спонсора и 

първоначалния кредитор не е 

постигната договореност за това кой да 

запази значим нетен икономически 

интерес, запазващото лице е 

инициаторът. Не се допуска 

многократно прилагане на изискванията 

за запазване за нито една 

секюритизация. Значимият нетен 

икономически интерес се изчислява при 

инициирането и се определя по 

условната стойност на задбалансовите 

позиции. Значимият нетен 

икономически интерес не се разделя 

между различни видове запазващи лица 

и не подлежи на редуциране на 

кредитния риск или хеджиране. 

Or. en 
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Изменение  243 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от предишната 

алинея, процентът на запазване на 

риска може да се намали до 10 %, 

когато инициаторът на базисните 

експозиции е запазил всички тези 

експозиции в счетоводния си баланс за 

повече от половината от техния 

първоначален падеж. 

 Когато минималното запазване в 

счетоводния баланс на инициатора 

(МЗСБ) на тези експозиции е по-малко 

от половината от техния 

първоначален падеж, изискването за 

запазване на риска ще бъде 

пропорционално по следния начин: 

 процент на запазване на риска = 25 % 

- 2 * МЗСБ * 15 %. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е а) да се увеличи собственият икономически интерес и б) да се 

стимулира секюритизацията на заеми, които вече са издържали изпитанието на 

времето в счетоводния баланс на инициаторите. 

 

Изменение  244 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Само следното се счита за 2. Само следното се счита за 



 

AM\1101631BG.doc 109/158 PE587.495v01-00 

 BG 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

5 %, по смисъла на параграф 1: 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

25 %, по смисъла на параграф 1: 

Or. en 

 

Изменение  245 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2 Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

5 %, по смисъла на параграф 1: 

2 Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

20 %, по смисъла на параграф 1: 

Or. it 

 

Изменение  246 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

5 %, по смисъла на параграф 1: 

2. Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

20 %, по смисъла на параграф 1: 

Or. en 

 

Изменение  247 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

5 %, по смисъла на параграф 1: 

2. Само следното се счита за 

запазване на значим нетен 

икономически интерес, не по-малък от 

процента, определен в съответствие 

с параграф 1: 

Or. en 

Обосновка 

Във всички съответни случаи следва да се направи замяна на „5 %“ с „процента, 

определен в съответствие с параграф 1“. 

 

Изменение  248 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

а) запазване на не по-малко от 25 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

Or. en 

 

Изменение  249 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

a) запазване на не по-малко от 20 % 

от номиналната стойност на всяка от 

експозициите, продадени или 
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прехвърлени на инвеститори; прехвърлени на инвеститори; 

Or. it 

 

Изменение  250 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

а) запазване на не по-малко от 20 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

Or. en 

 

Изменение  251 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

а) запазване на не по-малко от 

процента, определен в съответствие 

с параграф 1, от номиналната стойност 

на всеки от траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

Or. en 

 

Изменение  252 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори; 

а) запазване на не по-малко от 5 % 

от номиналната стойност на всеки от 

траншовете, продадени или 

прехвърлени на инвеститори, което е 

ефективно от първото му въвеждане 

в РКИ II; 

Or. en 

Обосновка 

Запазване на риска от 5 % е добре установена практика в ЕС и едно увеличение би 

било непродуктивно с оглед съживяване на пазара на секюритизации. 

 

Изменение  253 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на всяка от секюритизираните 

експозиции; 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от 20 % от номиналната 

стойност на всяка от секюритизираните 

експозиции; 

Or. it 

 

Изменение  254 

Якоб фон Вайцзекер 

 



 

AM\1101631BG.doc 113/158 PE587.495v01-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на всяка от секюритизираните 

експозиции; 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от 20 % от номиналната 

стойност на всяка от секюритизираните 

експозиции; 

Or. en 

 

Изменение  255 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на всяка от секюритизираните 

експозиции; 

б) в случай на револвиращи 

секюритизации или секюритизации на 

револвиращи експозиции — запазване 

на интереса на инициатора в размер на 

не по-малко от процента, определен в 

съответствие с параграф 1, от 

номиналната стойност на всяка от 

секюритизираните експозиции; 

Or. en 

 

Изменение  256 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-
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малко от 5 % от номиналната стойност 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

малко от 25 % от номиналната стойност 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

Or. en 

 

Изменение  257 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от 5 % от номиналната стойност 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от 20 % от номиналната стойност 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

Or. it 

 

Изменение  258 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от 5 % от номиналната стойност 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от 20 % от номиналната стойност 
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на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

Or. en 

 

Изменение  259 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от 5 % от номиналната стойност 

на секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

в) запазване на произволно избрани 

експозиции, съответстващи на не по-

малко от процента, определен в 

съответствие с параграф 1, от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции, ако в 

противен случай тези 

несекюритизирани експозиции биха 

били секюритизирани при 

секюритизацията, при условие че броят 

на потенциално секюритизираните 

експозиции при инициирането е не по-

малък от 100; 

Or. en 

 

Изменение  260 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(г) запазване на транша за първа заличава се 
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загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 5 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от 

падежа на траншовете, прехвърлени 

или продадени на инвеститори, така 

че запазеният интерес да се равнява 

общо на не по-малко от 5 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции; 

Or. it 

 

Изменение  261 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 5 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 25 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 25 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

Or. en 
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Изменение  262 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 5 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 20 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

Or. en 

 

Изменение  263 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от 5 % от 

номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-

неблагоприятен рисков профил от 

г) запазване на транша за първа 

загуба, а когато това запазване не 

възлиза на повече от процента, 

определен в съответствие с параграф 

1, от номиналната стойност на 

секюритизираните експозиции и при 

необходимост — на други траншове, 

които имат същия или по-
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траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

неблагоприятен рисков профил от 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, и чийто 

падеж не настъпва по-рано от падежа на 

траншовете, прехвърлени или 

продадени на инвеститори, така че 

запазеният интерес да се равнява общо 

на не по-малко от 5 % от номиналната 

стойност на секюритизираните 

експозиции; 

Or. en 

 

Изменение  264 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко 

от 5 % от всяка секюритизирана 

експозиция при секюритизацията. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

заличава се в съответствие със забраната за пресекюритизация 

 

Изменение  265 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

5 % от всяка секюритизирана 

д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

25 % от всяка секюритизирана 



 

AM\1101631BG.doc 119/158 PE587.495v01-00 

 BG 

експозиция при секюритизацията. експозиция при секюритизацията. 

Or. en 

 

Изменение  266 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

5 % от всяка секюритизирана 

експозиция при секюритизацията. 

д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

20 % от всяка секюритизирана 

експозиция при секюритизацията. 

Or. it 

 

Изменение  267 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

5 % от всяка секюритизирана 

експозиция при секюритизацията. 

(д) запазване на експозицията за 

първа загуба в размер на не по-малко от 

20 % от всяка секюритизирана 

експозиция при секюритизацията. 

Or. en 

 

Изменение  268 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) институции, за които е заличава се 
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определено рисково тегло от 50 % или 

по-малко съгласно трета част, дял II, 

глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013; 

Or. it 

 

Изменение  269 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) институции, за които е 

определено рисково тегло от 50 % или 

по-малко съгласно трета част, дял II, 

глава 2 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  270 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Параграф 1 не се прилага по 

отношение на сделки, основани на 

ясен, прозрачен и достъпен индекс, 

при който базисните референтни 

субекти са идентични с тези, които 

съставят широко търгуван индекс на 

предприятия, или по отношение на 

сделки с други търгуеми ценни книжа, 

различни от секюритизиращи 

позиции; 

заличава се 

Or. it 
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Изменение  271 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Параграф 1 не се прилага по 

отношение на сделки, основани на 

ясен, прозрачен и достъпен индекс, 

при който базисните референтни 

субекти са идентични с тези, които 

съставят широко търгуван индекс на 

предприятия, или по отношение на 

сделки с други търгуеми ценни книжа, 

различни от секюритизиращи 

позиции; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  272 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Европейският банков орган 

(ЕБО), в тясно сътрудничество с 

Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) и Европейския орган 

за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), 

разработва проекти на регулаторни 

технически стандарти, с които по-

подробно се определя изискването за 

запазване на риска, по-специално по 

отношение на: 

6. Европейската централна банка 

(ЕЦБ) гарантира и проверява дали 
Европейският банков орган (ЕБО), в 

тясно сътрудничество с Европейския 

орган за ценни книжа и пазари 

(ЕОЦКП) и Европейския орган за 

застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), 

разработва проекти на регулаторни 

технически стандарти, с които по-

подробно се определя изискването за 

запазване на риска, по-специално по 

отношение на: 

Or. it 
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Изменение  273 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Европейският банков орган 

(ЕБО), в тясно сътрудничество с 

Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) и Европейския орган 

за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), 

разработва проекти на регулаторни 

технически стандарти, с които по-

подробно се определя изискването за 

запазване на риска, по-специално по 

отношение на: 

6. Европейският банков орган 

(ЕБО), в тясно сътрудничество с 

Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) и Европейския орган 

за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), 

разработва проекти на регулаторни 

технически стандарти за изменение на 

нивото на запазване на риска, когато 

Европейският съвет за системен риск 

(ЕССР) предложи то да се отклонява 

от равнището от 20 %, предвидено в 

настоящия член, и с които по-

подробно се определя изискването за 

запазване на риска, по-специално по 

отношение на: 

Or. en 

 

Изменение  274 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) измерването на равнището на 

запазване, посочено в параграф 1; 

(б) измерването на равнището на 

запазване и МЗСБ, посочени в параграф 

1; 

Or. en 

Обосновка 

вижте измененията на Групата на Зелените в чл. 4.1 
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Изменение  275 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – буква д – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се делегира 

правомощието да приеме 

регулаторните технически 

стандарти, посочени в първа алинея, в 

съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1093/2010. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  276 

Ален Ламасур, Ален Кадек 

 

Предложение за регламент 

Член 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4а 

 1. ДСЦС се управлява в интерес 

на инвеститорите от независим и 

упълномощен управител. 

 2. Заявление за упълномощаване 

като управител на ДЦСБ се подава до 

компетентния орган, който 

проверява: 

 a) независимостта на управителя 

от спонсора и инициатора или 

ефективността на организацията за 

ограничаване на конфликтите на 

интереси; и 

 б) компетентността на 

управителя да изпълнява 

задълженията, посочени в параграф 3. 

 3. Управителят, посочен в 

параграф 1, е отговорен за следното: 
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 a) контролиране на 

допустимостта и качеството на 

активите през цялата 

продължителност на 

секюритизацията; 

 б) проверка на извадка от 

базисните експозиции съгласно член 

10, параграф 2; 

 в) проверка на паричните потоци, 

обслужвани от активите, и 

каскадното плащане на 

инвестициите на текуща основа; 

 г) избягване на конфликти на 

интереси или управление и разкриване 

на тези конфликти в интерес на 

инвеститорите; 

 д) управление на рисковете, 

включително оперативните рискове; 

и 

 е) когато секюритизацията е 

ОПС, гарантиране, че 

секюритизацията отговаря на всички 

изисквания на раздел 1 или раздел 2 на 

настоящата глава. 

 4. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява ролята на 

управителя на ДЦСБ. ЕОЦКП 

представя на Комисията тези 

проекти на регулаторни технически 

стандарти не по-късно от 6 месеца 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. 

 На Комисията се делегира 

правомощието за приемане на 

посочените в първата алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 
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Изменение  277 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изисквания за прозрачност за 

инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

Изисквания за прозрачност за 

инициаторите, спонсорите, ДСЦС и 

инвеститорите 

Or. en 

 

Изменение  278 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставя най-

малко следната информация на 

разположение на държателите на 

секюритизираща позиция и на 

компетентните органи, посочени в 

член 15 от настоящия регламент: 

1. С цел да се улови и насърчи 

потокът от информация за ОПС 

секюритизациите в реално време, да 

се намали информационната 

асиметрия между продавача на риска 

и купувача на риска, да се подобри 

общата пазарна прозрачност и да се 

подпомогне възникването на пазарна 

дисциплина, ще бъде създаден 

регистър на данни. Този регистър на 

данни ще се нарича „Европейски 

регистър на данни за 

секюритизациите“ (ЕРДС). ЕРДС ще 

изпълнява горната роля като 

самостоятелно, неутрално, 

нестопанско юридическо лице. ЕРДС 

ще бъде учреден от Комисията 

едновременно с датата на прилагане 

на настоящия регламент и след 

консултация с представители на 

общностите, които са ОПС 

инициатори, ОПС инвеститори и 

ОПС надзорници („Основни 

компоненти“ на ЕРДС). Правната 
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структура и управление на ЕРДС се 

основават на структура, сходна на 

тази, използвана за глобалната 

система за идентификационни кодове 

на правни субекти. Публикациите на 

ЕРДС се въвеждат възможно най-

бързо след това. В съответствие с 

параграф 2 инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС на дадена секюритизация 

подават цялата необходима съгласно 

правните изисквания информация към 

държателите на секюритизираща 

позиция и компетентните органи, 

посочени в член 15 от настоящия 

регламент, като използват 

комуникационни канали, които следва 

да бъдат установени от ЕРДС. Това 

задължение остава в сила, докато 

всички инвеститори не получат 

възстановяване на съответните 

средства, и включва: 

Or. en 

 

Изменение  279 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставя най-

малко следната информация на 

разположение на държателите на 

секюритизираща позиция и на 
компетентните органи, посочени в 

член 15 от настоящия регламент. 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация гарантира, че: 

 a) в случай на публична 

секюритизация, най-малко 

информацията, посочена в параграф 

1a, е предоставена като публично 

достъпна; 
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 (б) в случай на частна 

секюритизация, най-малко 

информацията, посочена в параграф 

1б, е предоставена на инвеститорите 

и, при поискване, на националните 

компетентни органи, съгласно 

посоченото в член 15 от настоящия 

регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Частната секюритизация не изисква същите нива на подробни изисквания за 

разкриване към инвеститори, както публичната секюритизация. Естеството на 

частната сделка е, че емитентите и инвеститорите следва да съгласуват 

разкриването на информация между тях. Подробните указания ще представляват 

силен възпиращ фактор за пазарните участници да сключват частни сделки. 

 

Изменение  280 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставя най-

малко следната информация на 

разположение на държателите на 

секюритизираща позиция и на 

компетентните органи, посочени в 

член 15 от настоящия регламент: 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставя най-

малко следната информация на 

разположение на държателите на 

секюритизираща позиция и на 

компетентните органи, посочени в 

член 15 от настоящия регламент: 

 В случай на ОАЦК на държателите 

на секюритизираща позиция се 

предоставя в обобщен вид 

информацията, описана в букви a), 

буква в), подточка ii) и буква e), 

подточка i). 

 В случай на изцяло подкрепяна 

програма за ОАЦК в рамките на 

значението на член 2, параграф 21 на 

инвеститорите не се предоставя 
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документация по сделката. 

Or. en 

Обосновка 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Изменение  281 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставя най-

малко следната информация на 

разположение на държателите на 

секюритизираща позиция и на 

компетентните органи, посочени в 

член 15 от настоящия регламент: 

1. В съответствие с параграф 2 

инициаторът и спонсорът на дадена 

секюритизация предоставят най-малко 

следната информация на разположение 

на държателите на секюритизираща 

позиция и на компетентните органи, 

посочени в член 15 от настоящия 

регламент: 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията на ДСЦС обикновено са ограничени до прехвърляне на паричния поток, 

генериран от активите, към притежателите на капитала и дълга. То няма влияние 

върху структурата или управлението на самата секюритизация, както и влияние или 

независима информация за показателите на базисните активи. 
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Изменение  282 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) информация за базисните 

експозиции на секюритизацията на 

тримесечна основа или в случая на 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа — информация за базисните 

вземания на месечна основа; 

a) информация за базисните 

експозиции на секюритизацията на 

тримесечна основа; 

Or. it 

 

Изменение  283 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информация за базисните 

експозиции на секюритизацията на 

тримесечна основа или в случая на 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа — информация за базисните 

вземания или вземанията по кредити на 

месечна основа; 

а) информация за базисните 

експозиции на секюритизацията на 

тримесечна основа или в случая на 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа — обобщена информация за 

базисните вземания или вземанията по 

кредити на месечна основа. 

 Обобщена информация за базисните 

вземания или вземанията по кредити 

представлява обща информация на 

равнище програма относно типовете 

експозиции, прехвърлени към 

програмата за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, и друга 

информация относно всяка категория 

експозиции. Това не включва 

информация относно индивидуални 

експозиции. 

 Инициаторът, спонсорът или ДСЦС 

могат да предоставят допълнителна 

информация извън изискванията на 
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настоящия член, ако желаят, 

включително в случай на ОАЦК. 

Or. en 

 

Изменение  284 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация предоставят 

описаната в букви a) – з) от параграф 

1 информация на ЕОЦКП. Освен това 

те предават всяка друга информация, 

необходима за изчисляване на 

коефициента Kirb за всеки тип 

инвеститори. Предаването на тази 

информация се осъществява по 

същото време, в което тя се предава и 

на държателите на секюритизираща 

позиция и на компетентните органи, 

посочени в член 15. 

 ЕОЦКП публикува информацията за 

базовите кредити, описани в параграф 

1, буква а), анонимно на специална 

уебстраница, като взема под 

внимание разликите между частни и 

публични сделки, правилата за 

защита на данните и легитимните 

опасения относно 

неприкосновеността на личния 

живот и търговската тайна. Тази 

специална уебстраница е наречена 

„Европейски регистър на данни за 

секюритизациите“. ЕОЦКП събира 

от инициатора, спонсора и ДСЦС на 

дадена секюритизация такси във 

връзка с разходите за създаване и 

поддържане на Европейския регистър 

на данни за секюритизациите. 

 ЕОЦКП може да делегира това 
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задължение на трета страна, при 

условие че въпросната трета страна 

спазва условията за приложимите 

защитни мерки по отношение на 

собствеността върху данните, 

достъпа до информация и правилата 

за възлагане на обществени поръчки. 

 Европейският регистър на данни за 

секюритизациите публикува 

периодично обобщени данни на 

секторно равнище относно 

равнищата на участие на пазара, 

данни относно прехвърлянето на риск 

между финансови институции, 

включително трансгранично 

прехвърляне на риск, и всички други 

промени, които могат да се 

разглеждат като повишаване на 

системните рискове. 

 Европейският регистър на данни за 

секюритизациите се създава до ... 

[една година след датата на 

прилагане на настоящия регламент] в 

сътрудничество с компетентните 

органи, посочени в член 15, и след 

консултация с представители на 

сектора. 

 Всеки обмен или предаване на лични 

данни в съответствие с прилагането 

на настоящия параграф, се извършва 

съгласно правилата за предаване на 

лични данни, предвидени в Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета (Регламент 

относно защитата на данните). 

Or. en 

 

Изменение  285 

Нина Гил 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) В съответствие с параграф 2 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация съобщават 

информацията, описана в параграф 1, 

букви a) до з), на държателите на 

секюритизираща позиция и на 

компетентните органи, посочени в 

член 15, използвайки комуникационна 

услуга, предоставена от ЕРДС за 

целта. 

 ЕРДС използва информационния 

поток през неговата комуникационна 

система, за да събира и периодично да 

публикува обобщени данни на 

секторно равнище относно 

равнищата на участие на пазара, 

данни относно прехвърлянето на риск 

между финансови институции, 

включително трансгранично 

прехвърляне на риск, и всички други 

данни, които управителният орган на 

ЕРДС може да приеме за 

целесъобразни за постигане целта на 

ЕРДС, както е определено в 

разпоредбата. ЕРДС ще предоставя 

също контролиран достъп до 

информация относно базовите 

кредити, описани в параграф 1, буква 

a). Това ще се извършва чрез 

използване на предварително 

съгласувани формати и процедури, за 

да се отчетат разликите между 

частните и публичните сделки, 

правилата за защита на данни и 

легитимните опасения относно 

неприкосновеността на личния 

живот и търговската тайна. ЕРДС 

налага на инициатора, спонсора и 

ДСЦС на дадена секюритизация 

такси във връзка с разходите за 

създаване и поддържане на неговата 

дейност на нестопанска основа. ЕРДС 

ще спазва приложимите защитни 

мерки по отношение на 
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собствеността върху данните, 

достъпа до информация и правилата 

за възлагане на обществени поръчки. 

 Управлението на ЕРДС ще бъде по 

подобие на управленската структура, 

разработена за Световната фондация 

за идентификационен код на правния 

субект (GLEIF). 

 ЕРДС следва се учредява на датата на 

прилагане на настоящия регламент, в 

сътрудничество с компетентните 

органи, определени по член 15. . 

 Всеки обмен или предаване на лични 

данни в съответствие с прилагането 

на настоящия параграф се извършва 

съгласно правилата за предаване на 

лични данни, предвидени в Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета (Регламент 

относно защитата на данните) 1а. 

Or. en 

 

Изменение  286 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б) – подточка vi a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 via) информация относно процеса 

на кредитна оценка, прилаган за 

базисните активи в 

секюритизацията, това дали 

инициаторът, ако е кредитна 

институция, използва 

стандартизиран, вътрешнорейтингов 

или усъвършенстван 

вътрешнорейтингов подход за 

изчисляване на капиталовите 

изисквания, и историческото 

развитие на необслужваните 

кредити, сключени от инициатора; 
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Or. en 

 

Изменение  287 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) подробна информация за 

характеристиките на експозицията, 

паричните потоци, кредитното 

подобрение и характеристиките на 

подкрепата на ликвидността, 

ii) подробна информация за 

характеристиките на експозицията, 

паричните потоци, разпределението на 

загубите, кредитното подобрение и 

характеристиките на подкрепата на 

ликвидността, 

Or. en 

 

Изменение  288 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 – буква д – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) тримесечни инвеститорски 

доклади или в случай на обезпечени с 

активи търговски ценни книжа — 

месечни инвеститорски доклади, 

съдържащи следното: 

д) тримесечни инвеститорски 

доклади, съдържащи следното: 

Or. it 

 

Изменение  289 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква д – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) всички съществени данни за 

кредитното качество и показателите на 

базисните експозиции; 

i) всички съществени данни за 

кредитното качество и показателите на 

базисните експозиции; в случай на 

ОАЦК тези данни могат да са общи 

данни по категория активи; 

Or. en 

 

Изменение  290 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква д – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) данни за паричните потоци, 

генерирани от базисните експозиции и 

от пасивите на секюритизацията, освен 

за обезпечените с активи търговски 

ценни книжа, както и информация за 

неизпълнението на някоя предпоставка, 

което води до промени в приоритета на 

плащанията или замяна на контрагенти; 

ii) данни за паричните потоци, 

генерирани от базисните експозиции и 

от пасивите на секюритизацията, както 

и информация за неизпълнението на 

някоя предпоставка, което води до 

промени в приоритета на плащанията 

или замяна на контрагенти; 

Or. it 

 

Изменение  291 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква д – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii)  информация за запазения риск в 

съответствие с член 4 и изискваната по 

параграф 3 информация; 

iii)  информация за запазения риск, 

включително кой го запазва и как се 

запазва, в съответствие с: 
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 - член 4 в случай на 

секюритизация, емитирана на или 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент, или 

секюритизация, спрямо която 

настоящият регламент се прилага 

съгласно член 28, параграф 4, буква a); 

или 

 - всички приложими изисквания 

съгласно член 28, параграф 4, буква б), 

в случай на секюритизация, 

емитирана преди датата на влизане в 

сила на настоящия регламент; 

Or. en 

Обосновка 

Това е в съответствие с общото намерение завареното положение по отношение на 

задържане на риска да се предвиди в преходните разпоредби. 

 

Изменение  292 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква д – подточка iii а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) информация за инвеститорите 

в рамките на секюритизацията, 

включително тяхната държава на 

учредяване, сектор и този на крайния 

бенефициент, размера на тяхната 

инвестиция и за кой транш от 

секюритизацията се отнася тази 

инвестиция; 

Or. en 

 

Изменение  293 

Марко Дзани, Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж – подточка v – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията, описана в букви а) и д), 

се предоставя по същото време всяко 

тримесечие най-късно един месец след 

датата за плащане на лихвата. По 

отношение на секюритизации по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа 

информацията, описана в букви а) и 

д), се предоставя по същото време 

всеки месец най-късно един месец след 

датата за плащане на лихвата. 

Информацията, описана в букви а) и д), 

се предоставя по същото време всяко 

тримесечие най-късно един месец след 

датата за плащане на лихвата. 

Or. it 

 

Изменение  294 

Михаел Тойрер 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж – подточка v – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията, описана в букви е) и ж), 

се предоставя незабавно. 

Информацията, описана в букви е) и ж), 

се предоставя незабавно. 

 При изпълнението на разпоредбите на 

настоящия параграф инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС на дадена 

секюритизация спазват 

националното право и правото на 

Съюза, което урежда защитата на 

поверителността на информацията 

и обработването на лични данни, за 

да се избегнат евентуални нарушения 

на законодателството в тази област, 

както и всички задължения за 

поверителност по отношение на 

информацията за клиента, 

първоначалния кредитор или 

длъжника, освен ако тази 

поверителна информация е 

анонимизирана или обобщена. По-

специално по отношение на 
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информацията, посочена в буква б), 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

могат да предоставят обобщение на 

съответната документация. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се поясни, че банките трябва да спазват националното право и правото на 

Съюза, което регулира защитата на поверителността на информационните 

източници и личните данни. Освен това поверителни данни, свързани с клиенти, 

първоначални кредитори или длъжници, следва да се разкриват единствено като 

анонимизирани и обобщени. 

 

Изменение  295 

Петър Йежек, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж – подточка v – параграф 4 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Инициаторите и спонсорите следва 

да спазват разпоредбите на 

настоящия член до степента, 

позволена от съответното 

национално право и правото на 

Съюза, регулиращо обработката на 

лични данни и поверителността на 

информацията. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се поясни, че инициаторите и спонсорите не следва да излизат извън 

границите на съответното законодателство за защита на данните, с цел да 

изпълнят изискванията за прозрачност на настоящия регламент. 

 

Изменение  296 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. За публични секюритизации, 

следната информация следва да се 

предостави като публично достъпна: 

 a) информация относно 

базисните експозиции на 

секюритизацията на всеки три 

месеца; 

 б) когато е приложимо — 

следните документи, включително 

подробно описание на приоритета на 

плащанията по секюритизацията: 

 i) крайната оферта или 

проспектът, заедно с документите по 

приключването на сделката, с 

изключение на правните становища, 

 ii) в случай на традиционна 

секюритизация — споразумението за 

продажба на активи, споразумението 

за прехвърляне, новация или трансфер 

и всяка съответна декларация за 

доверително управление, 

 iii) споразумението за деривати и 

гаранционното споразумение, както и 

всички съответни документи по 

договорености за обезпечение, при 

които секюритизираните експозиции 

остават експозиции на инициатора, 

 iv) споразуменията за обслужване, 

допълнително обслужване, 

административно обслужване и 

управление на паричните средства, 

 v) фидуциарния акт, договора за 

обезпечение, споразумението за 

представителство, банковото 

споразумение за сметката, 

гарантираният инвестиционен 

договор, интегрираните условия или 

глобалния фидуциарен договор, или 

рамковото споразумение за 

определенията, или подобни 

юридически документи с равностойна 
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правна сила, 

 vi) всички съответни 

споразумения между кредиторите, 

документация за деривати, 

споразумения за подчинен заем, 

споразумения за заем за започване на 

дейност и споразумения за ликвидно 

улеснение, 

 vii) всякаква друга основна 

документация, която e от значение за 

разбирането на сделката; 

 в) когато не е съставен проспект 

в съответствие с Директива 

2003/71/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета[1] — обобщение на 

сделката или кратък преглед на 

основните характеристики на 

секюритизацията, включително, 

когато е приложимо: 

 i) подробна информация за 

структурата на сделката; 

 (ii) подробна информация за 

характеристиките на експозицията, 

паричните потоци, кредитното 

подобрение и характеристиките на 

подкрепата на ликвидността, 

 iii) подробна информация за 

правата на глас на държателите на 

секюритизираща позиция и тяхната 

връзка с други обезпечени кредитори, 

 iv) списък на всички предпоставки 

и събития, посочени в 

предоставените в съответствие с 

буква б) документи, които могат да 

окажат съществено въздействие 

върху показателите на 

секюритизиращия инструмент, 

 v) структурни диаграми, 

съдържащи преглед на сделката, 

паричните потоци и структурата на 

собственост; 

 г) в случай на ОПС 

секюритизации — уведомлението за 

ОПС секюритизация, посочено в 

член 14, параграф 1 от настоящия 



 

AM\1101631BG.doc 141/158 PE587.495v01-00 

 BG 

регламент; 

 д) тримесечни инвеститорски 

доклади, съдържащи следното: 

 i) всички съществени данни за 

кредитното качество и 

показателите на базисните 

експозиции; 

 ii) данни за паричните потоци, 

генерирани от базисните експозиции 

и от пасивите на секюритизацията, 

както и информация за 

неизпълнението на някоя 

предпоставка, което води до промени 

в приоритета на плащанията или 

замяна на контрагенти, 

 iii)  информация за запазения риск в 

съответствие с член 4 и изискваната 

по параграф 3 информация; 

 е) когато е приложимо — 

информация по член 17 от Регламент 

(ЕС) № 596/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

злоупотребата с вътрешна 

информация и манипулирането на 

пазара; 

 ж) в случаите, когато буква е) не 

се прилага — всяко значимо събитие, 

като например: 

 i) съществено нарушение на 

задълженията, установени в 

документите, предоставени в 

съответствие с буква б), 

включително всяка коригираща мярка 

или всяко освобождаване от 

изисквания или съгласие, 

предоставени впоследствие във връзка 

с такова нарушение; 

 ii) промяна в структурните 

елементи, която може значително да 

повлияе на показателите на 

секюритизацията, 

 iii) значителна промяна в 

рисковите параметри на 

секюритизацията или на базисните 
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експозиции, 

 iv) в случай на ОПС 

секюритизации — кога 

секюритизацията престава да 

отговаря на изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност или кога 

компетентните органи са предприели 

корективни или административни 

действия, 

 v) всяко съществено изменение в 

документите на сделката. 

 [1] Директива 2003/71/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 4 ноември 2003 година относно 

проспекта, който следва да се 

публикува, когато публично се 

предлагат ценни книжа или когато се 

допускат ценни книжа до търгуване, 

и за изменение на Директива 

2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., 

стр. 64.) 

 [2] Регламент (ЕС) № 596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 април 2014 година относно 

пазарната злоупотреба (Регламент 

относно пазарната злоупотреба) и за 

отмяна на Директива 2003/6/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО 

и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 

12.6.2014 г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  297 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС на дадена секюритизация 
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спазват настоящата разпоредба 

единствено до степента, допустима 

по националното право и правото на 

Съюза, което урежда защитата на 

поверителността на информацията, 

обработването на лични данни и 

принципите за банковата тайна, за 

да се избегнат евентуални нарушения 

на законодателството, както и 

всички задължения за поверителност 

по отношение на информацията за 

клиент, първоначален кредитор или 

длъжник, освен ако тази поверителна 

информация е анонимизирани или 

обобщена. По-специално по 

отношение на информацията, 

посочена в буква б), инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС могат да 

предоставят обобщение на 

съответната документация. 

Посочените в член 15 компетентни 

органи имат право да поискат да им 

се предостави въпросната 

поверителна информация, за да могат 

да изпълняват своите задължения 

съгласно настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Изменение  298 

Нина Гил 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

на дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълни изискванията за предоставяне 

на информация по параграф 1. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

недвусмислено осигуряват 

своевременен безплатен достъп на 

държателя на дадена 

секюритизираща позиция и 

компетентните органи до 

информацията. Институцията, 

определена да изпълни изискванията 

по параграф 1, осигурява достъп до 

информацията чрез уебсайт, за който 

тя осигурява: 

2. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

на дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълни изискванията за предоставяне 

на информация по параграф 1 и 

параграф 1а. Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС недвусмислено осигуряват 

своевременен безплатен достъп до 

информацията на ЕРДС и на 

компетентния орган. 

Or. en 

 

Изменение  299 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

на дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълни изискванията за предоставяне 

на информация по параграф 1. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

недвусмислено осигуряват 

своевременен безплатен достъп на 

държателя на дадена секюритизираща 

позиция и компетентните органи до 

информацията. Институцията, 

определена да изпълни изискванията по 

параграф 1, осигурява достъп до 

информацията чрез уебсайт, за който тя 

осигурява: 

2. Инициаторът и спонсорът на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълни изискванията за предоставяне 

на информация по параграф 1. 

Инициаторът и спонсорът 

недвусмислено осигуряват 

своевременен безплатен достъп на 

държателя на дадена секюритизираща 

позиция и компетентните органи до 

информацията. Институцията, 

определена да изпълни изискванията по 

параграф 1, осигурява достъп до 

информацията чрез уебсайт, за който тя 

осигурява: 
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Or. en 

Обосновка 

Задълженията на ДСЦС обикновено са ограничени до прехвърляне на паричния поток, 

генериран от активите, към притежателите на капитала и дълга. То няма влияние 

върху структурата или управлението на самата секюритизация, както и влияние или 

независима информация за показателите на базисните активи. 

 

Изменение  300 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ЕОЦКП, в тясно сътрудничество 

с ЕБО и ЕОЗППО, разработва проекти 

на регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява следното: 

3. Европейската централна банка 

(ЕЦБ) гарантира и проверява дали 

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО 

и ЕОЗППО, разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява следното: 

Or. it 

Изменение  301 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС следва 

да предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, букви 

а) и г), и нейния формат посредством 

стандартизирани образци; 

а) информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, 

букви а) и д), и нейният формат 

посредством стандартизирани образци, 

като се взема предвид полезният 

характер на информацията за 

държателя на секюритизиращата 

позиция, дали тази позиция е 

краткосрочна и, в случаите на сделка 

с обезпечени с активи търговски 
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ценни книжа, дали позицията е 

напълно обезпечена от спонсора; 

Or. en 

Обосновка 

При изготвянето на регулаторен технически стандарт ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО 

следва да вземат предвид полезния характер на информацията за държателя на 

секюритизиращата позиция, а в случаите на сделка с обезпечени с активи търговски 

ценни книжа, дали е напълно обезпечена от спонсора. 

 

Изменение  302 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС следва 

да предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, букви а) 

и г), и нейния формат посредством 

стандартизирани образци; 

а) информацията, която 

инициаторът, спонсорът или ДСЦС 

следва да предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, букви а) 

и г), и нейния формат посредством 

стандартизирани образци; 

Or. en 

 

Изменение  303 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС следва 

да предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, букви а) 

и г), и нейния формат посредством 

стандартизирани образци; 

а) информацията, която 

инициаторът и спонсорът следва да 

предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, букви а) 

и г), и нейния формат посредством 

стандартизирани образци; 
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Or. en 

Обосновка 

Задълженията на ДСЦС обикновено са ограничени до прехвърляне на паричния поток, 

генериран от активите, към притежателите на капитала и дълга. То няма влияние 

върху структурата или управлението на самата секюритизация, както и влияние или 

независима информация за показателите на базисните активи. 

 

Изменение  304 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – точка 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) изискванията, на които трябва 

да отговаря посоченият в параграф 2 

уебсайт, на който се предоставя 

информацията за държателите на 

секюритизиращи позиции, по-специално 

по отношение на: 

б) минималните изисквания за 

комуникационни услуги, регистрирани 

данни и публикуване, на които трябва 

да отговаря ЕРДС, както е посочено в 

параграфи 1 и 2, с цел да подпомогне 

държателите на секюритизиращи 

позиции, по-специално по отношение на 

осигуряването на достъп до данни и 

информация. 

Or. en 

 

Изменение  305 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори прилагат 

към подлежащите на секюритизация 

експозиции същите разумни и ясно 

определени критерии за кредитиране, 

които прилагат към 
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несекюритизираните експозиции. За 

тази цел се прилагат същите ясно 

установени процедури за одобрение и 

при необходимост за изменение, 

подновяване и рефинансиране на 

кредити. Базисните експозиции са 

инициирани в съответствие с 

надеждни и разумни критерии за 

предоставяне на кредити съгласно 

изискването в член 79 от Директива 

2013/36/ЕС. Изискването на изречение 

3 може да се изпълни чрез вътрешна 

процедура за рейтинг или оценка, 

която се използва от инициатора в 

подкрепа на процеса на предоставяне 

на кредит и която се проверява 

периодично. 

Or. en 

Обосновка 

Обща практика е инициаторите да използват вътрешни процедури за рейтинг и 

оценка с цел да оценят кредитното качество на потребителя или кредитното 

качество на договорите при търговията на дребно. Надеждни и разумни критерии за 

предоставяне на кредити за секюритизация на експозиции вече се изискват съгласно 

член 243, параграф 2, буква а) от РКИ. Ако тези критерии са предвидени да бъдат 

валидни за всички секюритизации, независимо от техния ОПС статус, то член 5а 

трябва да се съгласува с текста на РКИ. Това би улеснило тълкуването и би 

допринесло за намаляване на правната несигурност. 

 

Изменение  306 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Еквивалентност на трети държави 

 За целите на настоящия регламент 

задължението на инициаторите или 

първоначалните кредитори, чието 
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седалище се намира в трета държава, 

да спазват член 3 и 4, се счита за 

изпълнено, ако инициаторите или 

първоначалните кредитори спазват 

правната рамка, приложима към 

секюритизацията в тази трета 

държава. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се позволи на инвеститорите да продължат да закупуват секюритизации от 

трети държави, следва да има общо задължение за предоставяне на информация 

относно секюритизацията, без специфично изискване за използване на формат, 

определен от ЕС. Секюритизацията от държави извън ЕС следва да бъде обект на 

оценка от институционалния инвеститор, която трябва да има за цел 

еквивалентност на резултата по отношение на стандартите за защита на 

инвеститора, както за секюритизирани инструменти от ЕС, така и за такива от 

държави извън ЕС. 

 

Изменение  307 

Буркард Балц 

 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Критерии за предоставяне на кредит 

 1. Инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори прилагат 

към подлежащите на секюритизация 

експозиции същите разумни и ясно 

определени критерии за кредитиране, 

които прилагат към 

несекюритизираните експозиции. За 

тази цел се прилагат същите ясно 

установени процедури за одобрение и 

при необходимост за изменение, 

подновяване и рефинансиране на 

кредити. Инициаторите, спонсорите 

и първоначалните кредитори 

разполагат с действащи ефективни 
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системи за прилагане на тези 

критерии и процедури с цел да се 

гарантира, че предоставянето на 

кредити се основава на задълбочена 

оценка на кредитоспособността на 

длъжника, като се отчитат 

надлежно факторите, които са от 

значение за проверката на 

вероятността длъжникът да 

изпълни задълженията си по договора 

за кредит. 

 2. Когато инициатор купува 

експозиции на трета страна за своя 

сметка, след което ги секюритизира, 

той проверява дали субектът, който 

пряко или косвено е участвал в 

първоначалното споразумение, 

породило задълженията или 

потенциалните задължения, 

подлежащи на секюритизиране, 

отговаря на изискванията в 

съответствие с параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  308 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 б 

 Критерии за предоставяне на 

кредити 

 1. Инициаторите и 

първоначалните кредитори прилагат 

към подлежащите на секюритизация 

експозиции същите разумни и ясно 

определени критерии за кредитиране, 

които прилагат към 

несекюритизираните експозиции. За 

тази цел се прилагат същите ясно 

установени процедури за одобрение и 
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при необходимост за изменение, 

подновяване и рефинансиране на 

кредити. Инициаторите и 

първоначалните кредитори 

разполагат с действащи ефективни 

системи за прилагане на тези 

критерии и процедури с цел да се 

гарантира, че предоставянето на 

кредити се основава на задълбочена 

оценка на кредитоспособността на 

длъжника, като се отчитат 

надлежно факторите, които са от 

значение за проверката на 

вероятността длъжникът да 

изпълни задълженията си по договора 

за кредит. 

 2. Когато инициатор купува 

експозиции на трета страна за своя 

сметка, след което ги секюритизира, 

той проверява дали субектът, който 

пряко или косвено е участвал в 

първоначалното споразумение, 

породило задълженията или 

потенциалните задължения, 

подлежащи на секюритизиране, 

отговаря на изискванията в 

съответствие с параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

Подобрява цялостното качество на секюритизациите и надзора. 

 

Изменение  309 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Забрана за пресекюритизация 

 Базисните експозиции, използвани 
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при секюритизация, не включват 

секюритизации. 

Or. en 

 

Изменение  310 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1. 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1, а попечителят на 

ДСЦС: 

 a) е юридическо лице със седалище 

в държава членка на ЕС; 

 б) е независим от спонсора и 

инициатора или е установил 

организация и процедури, за да 

гарантира предотвратяване на 

конфликти на интереси и на всякакво 

необосновано влияние върху спонсора 

и инициатора; 

 в) е упълномощен от 

компетентен орган, който оценява 

дали попечителят притежава 

компетенцията, особено по 

отношение на ресурси и експертиза, 

да изпълнява задълженията по 

параграф 2; и  

 г) е отговорен за управлението на 

ДСЦС и осъществява контрол 

съгласно параграф 2. 

 2. Попечителят на ДСЦС 

извършва следните проверки от 
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името на инвеститорите: 

 а) независима проверка на извадка 

от базисните експозиции преди 

емитирането на получените в 

резултат на секюритизацията ценни 

книжа, включително проверка на 

това дали оповестените по 

отношение на базисните експозиции 

данни са точни, като се използва 

доверителна вероятност от 95 %; 

 б) контролира допустимостта на 

активите по време на структуриране 

на предприятието и на текуща 

основа; 

 в) наблюдава кредитното 

качество и стойността на базисните 

експозиции и, когато е приложимо, 

сигнализира за влошаване до или под 

предварително определен праг; 

 г) проверява паричните потоци, 

обслужвани от активите, и 

каскадното плащане на 

инвестициите на текуща основа; 

 д) предприема всички разумни 

стъпки за избягване на конфликти на 

интереси и, когато тези конфликти 

не могат да бъдат избегнати, 

идентифицира, управлява и 

наблюдава, и където е приложимо, 

разкрива, тези конфликти на 

интереси с цел да предотврати те да 

накърнят интересите на 

инвеститорите; 

 е) управлява рисковете, 

включително оперативни рискове, ако 

те не са изрично предвидени в 

документацията на предприятието 

(например, замяната на участник в 

структурата) или свързани с 

променящия се риск на базисните 

активи; и 

 ж) проверява дали 

секюритизацията отговаря на всички 

изисквания на раздел 1 или раздел 2 от 

настоящата глава от регламента. 
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Or. en 

 

Изменение  311 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1. 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

могат да използват за своя 

секюритизация обозначението „ОПС“, 

т.е. „опростена, прозрачна и 

стандартизирана“, или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато: 

 а) секюритизацията отговаря на 

всички изисквания на раздел 1 или 

раздел 2 от настоящата глава и 

посочените субекти са изпратили на 

ЕОЦКП уведомлението по член 14, 

параграф 1; и 

 б) съответната секюритизация е 

включена в списъка, посочен в член 14, 

параграф 4. 

 Когато изискванията по букви а) и б) 

са изпълнени, секюритизацията се 

счита за ОПС. 

 Седалището на инициатора, спонсора 

и ДСЦС, които участват в 

секюритизация, считана за ОПС, 

трябва да се намира в Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  312 

Ален Ламасур, Ален Кадек 
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Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1. 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1, а горепосочените 

изисквания са били оценени от трета 

страна, упълномощена от ЕОЦКП. 

 2. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

уточняващи условията, които следва 

да се изпълнят от трета страна, за 

да бъде упълномощена да оценява 

критерии, заложени в членове 7 – 10 

или членове 11 – 13. ЕОЦКП 

представя на Комисията тези 

проекти на регулаторни технически 

стандарти не по-късно от 6 месеца 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. 

 На Комисията се делегира 

правомощието за приемане на 

посочените в първата алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  313 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 
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Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

използват за своя секюритизация 

обозначението „ОПС“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 

него, само когато секюритизацията 

отговаря на всички изисквания на 

раздел 1 или раздел 2 на настоящия 

регламент и посочените субекти са 

изпратили на ЕОЦКП уведомлението по 

член 14, параграф 1. 

Инициаторите и спонсорите използват 

за своя секюритизация обозначението 

„ОПС“ или обозначение, което пряко 

или косвено се отнася до него, само 

когато секюритизацията отговаря на 

всички изисквания на раздел 1 или 

раздел 2 на настоящия регламент и 

посочените субекти са изпратили на 

ЕОЦКП уведомлението по член 14, 

параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията на ДСЦС обикновено са ограничени до прехвърляне на паричния поток, 

генериран от активите, към притежателите на капитала и дълга. То няма влияние 

върху структурата или управлението на самата секюритизация, както и влияние или 

независима информация за показателите на базисните активи. 

 

Изменение  314 

Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Управляващо дружество, 

упълномощено от компетентен орган 

на собствената му държава членка, 

изпълнява следните функции за 

„ОПС“ ДСЦС: 

 a) управление на рисковете на 

ДСЦС; 

 б) проверка на съответствието с 

изискванията за ОПС; 

 в) управление на конфликти на 

интереси; 
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 г) изпълнение на 

административни функции: 

юридически и счетоводни услуги на 

ДСЦС; запитвания на клиенти; 

остойностяване и ценообразуване; 

наблюдаване на съответствието с 

регулаторните изисквания; 

разпределение на прихода 

(разпределение на плащанията); 

плащания по договори; проверка за 

допустимост на актив; водене на 

отчетност. 

Or. en 

 

Изменение  315 

Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Без да се засягат другите 

условия с общо приложение, 

предвидени от националното 

законодателство, компетентните 

органи предоставят разрешение на 

управляващото дружество само ако 

са изпълнени следните условия: 

 а) лицата, които ефективно 

изпълняват дейността на 

управляващо дружество, са с 

достатъчно добра репутация и са 

достатъчно опитни; 

 б) заявлението за разрешение се 

придружава от програма за дейност, в 

която е посочена поне 

организационната структура на 

управляващото дружество; и 

 в) главното управление и 

седалището на управляващото 

дружество са разположени в същата 

държава-членка. 



 

PE587.495v01-00 158/158 AM\1101631BG.doc 

BG 

Or. en 

 

Изменение  316 

Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

които уточняват ролята и условията 

за упълномощаване на управляващото 

дружество. ЕОЦКП представя на 

Комисията тези проекти на 

регулаторни технически стандарти 

до .... [ 6 месеца след влизането в сила 

на настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегира 

правомощието за приемане на 

посочените в първата алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 


