
 

AM\1101631EL.doc  PE587.495v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
 

2015/0226(COD) 

27.7.2016 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
109 - 316 

Σχέδιο έκθεσης 

Paul Tang 

(PE583.961v01-00) 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές και διαφανείς τιτλοποιήσεις και 

τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2009/1060 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 

Πρόταση κανονισμού 

(COM(2015)0472 – C8-0228/2015 – 2015/0226(COD)) 



 

PE587.495v01-00 2/158 AM\1101631EL.doc 

EL 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1101631EL.doc 3/158 PE587.495v01-00 

 EL 

Τροπολογία  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Πρόταση κανονισμού 

– 

 

 Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

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. 

Τροπολογία  110 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η τιτλοποίηση αφορά πράξεις που 

επιτρέπουν στον δανειοδότη – συνήθως 

ένα πιστωτικό ίδρυμα – να 

αναχρηματοδοτήσει ένα σύνολο δανείων ή 

ανοιγμάτων, όπως δάνεια για την αγορά 

ακινήτων, χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια ή 

πιστωτικές κάρτες, μέσω της μετατροπής 

τους σε διαπραγματεύσιμους τίτλους. Ο 

δανειοδότης συγκεντρώνει και 

(1) Η τιτλοποίηση αφορά πράξεις που 

επιτρέπουν στον δανειοδότη – συνήθως 

ένα πιστωτικό ίδρυμα – να 

αναχρηματοδοτήσει ένα σύνολο δανείων ή 

ανοιγμάτων, όπως δάνεια για την αγορά 

ακινήτων, χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια ή 

πιστωτικές κάρτες, μέσω της μετατροπής 

τους σε διαπραγματεύσιμους τίτλους. Ο 

δανειοδότης συγκεντρώνει και 
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επανασυσκευάζει το χαρτοφυλάκιο των 

δανείων του και τα οργανώνει σε 

διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου για 

διαφορετικούς επενδυτές, δίνοντας έτσι 

στους επενδυτές πρόσβαση σε επενδύσεις 

σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα στα οποία κανονικά δεν θα 

είχαν άμεση πρόσβαση. Οι αποδόσεις για 

τους επενδυτές προκύπτουν από τις 

ταμειακές ροές των υποκείμενων δανείων. 

επανασυσκευάζει το χαρτοφυλάκιο των 

δανείων του και τα οργανώνει σε 

διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου για 

διαφορετικούς επενδυτές, δίνοντας έτσι 

στους επενδυτές πρόσβαση σε επενδύσεις 

σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα στα οποία κανονικά δεν θα 

είχαν άμεση πρόσβαση. Οι αποδόσεις για 

τους επενδυτές προκύπτουν από τις 

ταμειακές ροές των υποκείμενων δανείων. 

Παράλληλα, ο δανειοδότης ενισχύει το 

βαθμό ρευστότητάς του μέσω της 

διαδικασίας της τιτλοποίησης. 

Or. el 

 

Τροπολογία  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στο σχέδιο επενδύσεων για την 

Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής 

ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να 

επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν 

πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και 

τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης 

αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών και συμβάλει στον 

πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής όσον 

αφορά την υποστήριξη της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και την επιστροφή στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  112 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στο σχέδιο επενδύσεων για την 

Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής 

ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να 

επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν 

πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και 

τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης 

αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών και συμβάλει στον 

πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής όσον 

αφορά την υποστήριξη της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και την επιστροφή στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

(2) Στο σχέδιο επενδύσεων για την 

Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής 

ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να 

επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν 

πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και 

τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης 

αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών και θα πρέπει να 

συμβάλλει στην υποστήριξη της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 

επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Or. el 

 

Τροπολογία  113 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στο σχέδιο επενδύσεων για την 

Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής 

ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να 

επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν 

πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και 

τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης 

αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών και συμβάλει στον 

πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής όσον 

αφορά την υποστήριξη της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και την επιστροφή στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

(2) Στο σχέδιο επενδύσεων για την 

Ευρώπη στις 26 Νοεμβρίου 2014, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

θέσει σε επανεκκίνηση τις υψηλής 

ποιότητας αγορές τιτλοποίησης, χωρίς να 

επαναληφθούν τα σφάλματα που έγιναν 

πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008. Η ανάπτυξη απλής, διαφανούς και 

τυποποιημένης αγοράς τιτλοποίησης 

αποτελεί δομικό στοιχείο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών. 
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Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι τρέχουσες κακές οικονομικές επιδόσεις μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μέτρα από την πλευρά της προσφοράς, ενώ αντίθετα πολλά συντείνουν στο 

ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια πιο «πεφωτισμένη» πολιτική δημοσιονομικών 

κινήτρων. Η ανικανότητα της ΕΕ να αναλάβει συντονισμένη δράση για την τόνωση της 

πραγματικής οικονομίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να τονωθεί η ήδη 

διογκωμένη εικονική οικονομία. 

 

Τροπολογία  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την 

πρόθεση να αποδυναμώσει το νομοθετικό 

πλαίσιο που εφαρμόστηκε μετά την 

οικονομική κρίση με στόχο την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που 

ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, 

αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. 

Είναι σημαντικό να διασφαλίσει τη 

θέσπιση των κανόνων για την καλύτερη 

διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων προϊόντων από τα 

σύνθετα, αδιαφανή και επικίνδυνα μέσα 

και να εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο σε 

θέματα κινδύνων προληπτικό πλαίσιο. 

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 

ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο που 

εφαρμόστηκε μετά την οικονομική κρίση 

με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων 

που ενυπάρχουν στις τιτλοποιήσεις. Είναι 

σημαντικό να διασφαλίσει τη θέσπιση των 

κανόνων για την εφαρμογή ενός πιο 

ευαίσθητου σε θέματα κινδύνων 

προληπτικού πλαισίου. Είναι επίσης 

θεμελιώδους σημασίας να αποφευχθεί η 

επανατιτλοποίηση και να εξαιρεθούν οι 

σύνθετες τιτλοποιήσεις από τον παρόντα 

κανονισμό. 

Or. it 

 

Τροπολογία  115 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την (3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την 
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πρόθεση να αποδυναμώσει το νομοθετικό 

πλαίσιο που εφαρμόστηκε μετά την 

οικονομική κρίση με στόχο την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που 

ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, 

αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. 

Είναι σημαντικό να διασφαλίσει τη 

θέσπιση των κανόνων για την καλύτερη 

διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων προϊόντων από τα σύνθετα, 

αδιαφανή και επικίνδυνα μέσα και να 

εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο σε θέματα 

κινδύνων προληπτικό πλαίσιο. 

πρόθεση να αποδυναμώσει το νομοθετικό 

πλαίσιο που εφαρμόστηκε μετά την 

οικονομική κρίση με στόχο την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που 

ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, 

αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. 

Είναι σημαντικό να διασφαλίσει τη 

θέσπιση των κανόνων για την καλύτερη 

διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων προϊόντων από τα σύνθετα, 

αδιαφανή και επικίνδυνα 

χρηματοπιστωτικά μέσα και να 

εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο σε θέματα 

κινδύνων προληπτικό πλαίσιο. 

Or. el 

 

Τροπολογία  116 

Antonio Tajani 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την 

πρόθεση να αποδυναμώσει το νομοθετικό 

πλαίσιο που εφαρμόστηκε μετά την 

οικονομική κρίση με στόχο την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που 

ενυπάρχουν σε εξαιρετικά πολύπλοκες, 

αδιαφανείς και επικίνδυνες τιτλοποιήσεις. 

Είναι σημαντικό να διασφαλίσει τη 

θέσπιση των κανόνων για την καλύτερη 

διαφοροποίηση των απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων προϊόντων από τα σύνθετα, 

αδιαφανή και επικίνδυνα μέσα και να 

εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο σε θέματα 

κινδύνων προληπτικό πλαίσιο. 

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως 

στόχο να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο 

που εφαρμόστηκε μετά την οικονομική 

κρίση με στόχο την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που ενυπάρχουν σε εξαιρετικά 

πολύπλοκες, αδιαφανείς και επικίνδυνες 

τιτλοποιήσεις. Είναι σημαντικό να 

διασφαλίσει τη θέσπιση των κανόνων για 

την καλύτερη διαφοροποίηση των απλών, 

διαφανών και τυποποιημένων προϊόντων 

από τα σύνθετα, αδιαφανή και επικίνδυνα 

μέσα και να εφαρμόσει ένα πιο ευαίσθητο 

σε θέματα κινδύνων προληπτικό πλαίσιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. Η καλά διαρθρωμένη 

τιτλοποίηση αποτελεί σημαντική μέθοδο 

διαφοροποίησης των πηγών 

χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιτρέπει 

την ευρύτερη διασπορά των κινδύνων 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί 

να συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

(4) Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, κατά 

την περίοδο πριν από τη 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η 

υπερβολική και αλόγιστη χρήση των 

τιτλοποιήσεων άλλαξε το επιχειρηματικό 

μοντέλο των τραπεζών, ενισχύοντας με 

τον τρόπο αυτό το φαινόμενο της 

μόχλευσης το οποίο επέτρεψε στις 

τράπεζες να πραγματοποιήσουν κέρδη σε 

σύντομο χρονικό διάστημα αλλά με 

κίνδυνο να υποστούν σημαντικές ζημιές: 

πρόκειται για τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες ξέσπασε η χρηματοπιστωτική 

κρίση του 2008, η οποία ξεκίνησε από την 

αμερικανική οικονομία και επεκτάθηκε 

στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες 

οικονομίες. 

Or. it 

 

Τροπολογία  118 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. Η καλά διαρθρωμένη τιτλοποίηση 

αποτελεί σημαντική μέθοδο 

διαφοροποίησης των πηγών 

χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

(4) Η καλά διαρθρωμένη τιτλοποίηση 

αποτελεί μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και ευρύτερης 

κατανομής του κινδύνου στο ενωσιακό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιτρέπει την 

ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό (4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό 
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στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά 

διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά 

διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). Η τιτλοποίηση μπορεί επίσης να 

παράσχει στα μεμονωμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη 

δυνατότητα να περιορίσουν τις ακαμψίες 

του ισολογισμού τους, να διαχειριστούν 

καλύτερα τις συγκεντρώσεις κινδύνων 

στα χαρτοφυλάκιά τους και να 

δημιουργήσουν απλούστερα, 

μακροπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά μέσα 

για τους επενδυτές. Οι ικανότητες αυτές 

μπορεί συνδυαστικά να βελτιώσουν την 

ευελιξία του χρηματοπιστωτικού τομέα 

και να ενθαρρύνουν ευρύτερες, 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 

πραγματική οικονομία. Παράλληλα, η 

τιτλοποίηση μπορεί να ενισχύσει τους 

κινδύνους αυξημένης διασυνδεσιμότητας 

και υπερβολικής μόχλευσης. Μπορεί 

επίσης δυνητικά να ενθαρρύνει τις 

κερδοσκοπικές, βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις και την καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 
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Ο παρών κανονισμός ενθαρρύνει, 

συνεπώς, την αυστηρή παρακολούθηση 

από τις αρμόδιες αρχές της συμμετοχής 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην 

αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά 

διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και βοηθά 

στη βελτίωση της χρηματοδότησης της 

οικονομίας. Η καλά διαρθρωμένη 

τιτλοποίηση αποτελεί σημαντική μέθοδο 

διαφοροποίησης των πηγών 

χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερης 

κατανομής του κινδύνου στο ενωσιακό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιτρέπει την 

ευρύτερη διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 
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Τροπολογία  121 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά 

διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την οικονομία. Γενικά, μπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και να 

προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

(4) Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η καλά 

διαρθρωμένη τιτλοποίηση αποτελεί 

σημαντική μέθοδο διαφοροποίησης των 

πηγών χρηματοδότησης και 

αποτελεσματικότερης κατανομής του 

κινδύνου στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των κινδύνων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και μπορεί να 

συμβάλει στην αποδέσμευση των 

ισολογισμών των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αύξηση των δανειοδοτήσεων 

προς την πραγματική οικονομία. Γενικά, 

μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

να προσφέρει πρόσθετες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η τιτλοποίηση μπορεί να 

λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

κεφαλαιαγορών, εξασφαλίζοντας έτσι 

έμμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες (π.χ. μειώνοντας το κόστος 

της δανειοδότησης και χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, των πιστώσεων για 

ακίνητη περιουσία και των πιστωτικών 

καρτών). 

Or. es 

 

Τροπολογία  122 

Pervenche Berès 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με 

σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση 

STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική 

αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και των ασφαλιστικών εταιριών με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για 

διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε 

διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα 

δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

καθώς και για τις τιτλοποιήσεις που 

περιλαμβάνουν και στηρίζουν έργα τα 

οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων που έθεσε η διάσκεψη των ΗΕ 

για την κλιματική αλλαγή (COP 21) 

(«βιώσιμες τιτλοποιήσεις STS») απαιτεί 

από την Ένωση να ορίσει με σαφήνεια τι 

ακριβώς είναι η τιτλοποίηση STS, εφόσον 

αλλιώς η κανονιστική αντιμετώπιση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

ασφαλιστικών εταιρειών με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους θα 

ήταν διαθέσιμη για διαφορετικούς τύπους 

τιτλοποιήσεων σε διάφορα κράτη μέλη. 

Αυτό θα δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με 

σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση 

STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική 

αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με 

σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση 

STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική 

αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
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και των ασφαλιστικών εταιριών με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για 

διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε 

διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα 

δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 

και των ασφαλιστικών εταιρειών με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για 

διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε 

διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα 

δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, 

ενώ παράλληλα είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί ότι υπάρχει ενιαία αγορά 

για τις STS έτσι ώστε να διευκολύνονται 

οι διασυνοριακές συναλλαγές. 

Or. es 

 

Τροπολογία  124 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με 

σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση 

STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική 

αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και των ασφαλιστικών εταιριών με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για 

διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε 

διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα 

δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 

(5) Η θέσπιση ενός πλαισίου 

προληπτικής εποπτείας με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους για τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις STS («τιτλοποιήσεις STS») 

απαιτεί από την Ένωση να ορίσει με 

σαφήνεια τι ακριβώς είναι η τιτλοποίηση 

STS, εφόσον αλλιώς η κανονιστική 

αντιμετώπιση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και των ασφαλιστικών εταιρειών με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους θα ήταν διαθέσιμη για 

διαφορετικούς τύπους τιτλοποιήσεων σε 

διάφορα κράτη μέλη. Αυτό θα 

δημιουργούσε άνισους όρους 

ανταγωνισμού και καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. 

Άλλωστε πολλές τιτλοποιήσεις δείχνουν 

ανεπαρκή ευαισθησία στους κινδύνους, 

γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη 

επαρκών παραγόντων κινδύνου στις 

προσεγγίσεις ώστε να προσδιοριστούν 

συντελεστές στάθμισης κινδύνου. 
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Τροπολογία  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν, 

σε συμφωνία με τους υπάρχοντες ορισμούς 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τον 

συγκεκριμένο κλάδο, ορισμοί για όλες τις 

βασικές έννοιες που αφορούν την 

τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός της 

τιτλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

κάθε πράξη ή πρόγραμμα όπου ο 

πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με 

ένα άνοιγμα ή ομάδα ανοιγμάτων 

τμηματοποιείται. Άνοιγμα από το οποίο 

προκύπτει υποχρέωση άμεσης πληρωμής 

για πράξη ή πρόγραμμα που εκτελείται για 

τη χρηματοδότηση ή αξιοποίηση 

ενσώματων στοιχείων ενεργητικού δεν θα 

πρέπει να θεωρείται ως άνοιγμα σε 

τιτλοποίηση, ακόμη και αν η πράξη ή το 

πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις πληρωμής 

διαφορετικής εξοφλητικής 

προτεραιότητας. 

(6) Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν, 

σε συμφωνία με τους υπάρχοντες ορισμούς 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τον 

συγκεκριμένο κλάδο, ορισμοί για όλες τις 

βασικές έννοιες που αφορούν την 

τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός της 

τιτλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

κάθε πράξη ή πρόγραμμα όπου οι 

πληρωμές στο πλαίσιο της πράξης ή του 

προγράμματος εξαρτώνται από την 

απόδοση των ανοιγμάτων ή της ομάδας 
ανοιγμάτων. Η οικονομική μεταφορά των 

τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων πρέπει να 

επιτυγχάνεται με τη μεταβίβαση της 

κυριότητας των τιτλοποιούμενων 

ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον ίδρυμα 

σε ΟΕΣΤ ή μέσω μερικής συμμετοχής 

της ΟΕΣΤ. Άνοιγμα από το οποίο 

προκύπτει υποχρέωση άμεσης πληρωμής 

για πράξη ή πρόγραμμα που εκτελείται για 

τη χρηματοδότηση ή αξιοποίηση 

ενσώματων στοιχείων ενεργητικού δεν θα 

πρέπει να θεωρείται ως άνοιγμα σε 

τιτλοποίηση, ακόμη και αν η πράξη ή το 

πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις πληρωμής 

διαφορετικής εξοφλητικής 

προτεραιότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν, 

σε συμφωνία με τους υπάρχοντες ορισμούς 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τον 

συγκεκριμένο κλάδο, ορισμοί για όλες τις 

βασικές έννοιες που αφορούν την 

τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός της 

τιτλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

κάθε πράξη ή πρόγραμμα όπου ο 

πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με 

ένα άνοιγμα ή ομάδα ανοιγμάτων 

τμηματοποιείται. Άνοιγμα από το οποίο 

προκύπτει υποχρέωση άμεσης πληρωμής 

για πράξη ή πρόγραμμα που εκτελείται για 

τη χρηματοδότηση ή αξιοποίηση 

ενσώματων στοιχείων ενεργητικού δεν θα 

πρέπει να θεωρείται ως άνοιγμα σε 

τιτλοποίηση, ακόμη και αν η πράξη ή το 

πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις πληρωμής 

διαφορετικής εξοφλητικής 

προτεραιότητας. 

(6) Είναι απαραίτητο να διατυπωθούν, 

σε συμφωνία με τους υπάρχοντες ορισμούς 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τον 

συγκεκριμένο κλάδο, ορισμοί για όλες τις 

βασικές έννοιες που αφορούν την 

τιτλοποίηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός της 

τιτλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

κάθε πράξη ή πρόγραμμα. Άνοιγμα από το 

οποίο προκύπτει υποχρέωση άμεσης 

πληρωμής για πράξη ή πρόγραμμα που 

εκτελείται για τη χρηματοδότηση ή 

αξιοποίηση ενσώματων στοιχείων 

ενεργητικού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

άνοιγμα σε τιτλοποίηση, ακόμη και αν η 

πράξη ή το πρόγραμμα έχει υποχρεώσεις 

πληρωμής διαφορετικής εξοφλητικής 

προτεραιότητας. 

Or. it 

 

Τροπολογία  127 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Οι ανάδοχες οντότητες πρέπει να 

μπορούν να αναθέτουν εργασίες σε 

διαχειριστή, παραμένοντας ωστόσο 

υπεύθυνες για όλες τις υποχρεώσεις τους 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  128 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τόσο σε διεθνές όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ήδη καταβληθεί 

πολλές προσπάθειες για τον προσδιορισμό 

τιτλοποιήσεων STS, και έχουν ήδη 

καθοριστεί στους κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2015/6122 και (ΕΕ) 

αριθ. 2015/3523 της Επιτροπής, κριτήρια 

για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις για ειδικούς σκοπούς, που 

συνοδεύονται από προληπτική εποπτεία με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τους 

κινδύνους. 

(7) Τόσο σε διεθνές όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να 

καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για 

τον προσδιορισμό τιτλοποιήσεων STS, 

όπως έχουν ήδη καθοριστεί στους κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

2015/6122 και (ΕΕ) αριθ. 2015/3523 της 

Επιτροπής, κριτήρια για απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις για 

ειδικούς σκοπούς, που συνοδεύονται από 

προληπτική εποπτεία με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τους κινδύνους. 

__________________ __________________ 

22 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 

Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για 

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

575/2013 όσον αφορά την απαίτηση 

κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα 

πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 

17.1.2015, σ. 1). 

22 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 

Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για 

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

575/2013 όσον αφορά την απαίτηση 

κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα 

πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 

17.1.2015, σ. 1). 

23 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 2015/35 της Επιτροπής της 10ης 

Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 

της 17.1.2015, σ. 1). 

23 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 2015/35 της Επιτροπής της 10ης 

Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 

της 17.1.2015, σ. 1). 

Or. el 

 

Τροπολογία  129 

Νότης Μαριάς 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Βάσει των υφιστάμενων κριτηρίων, 

σχετικά με τα κριτήρια της BCBS-IOSCO 

που εγκρίθηκαν στις 23 Ιουλίου 2015 για 

τον προσδιορισμό σαφών, διαφανών και 

τυποποιημένων τιτλοποιήσεων, ιδίως δε 

των συμβουλών της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον χαρακτηρισμό 

των τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν στις 7 

Ιουλίου 2015, είναι ουσιώδης η διατύπωση 

ενός γενικού και διατομεακού 

εφαρμοστέου ορισμού για τις 

τιτλοποιήσεις STS. 

(8) Βάσει των υφιστάμενων κριτηρίων, 

σχετικά με τα κριτήρια της BCBS-IOSCO 

που εγκρίθηκαν στις 23 Ιουλίου 2015 για 

τον προσδιορισμό σαφών, διαφανών και 

τυποποιημένων τιτλοποιήσεων, στα 

πλαίσια της κεφαλαιακής επάρκειας για 

τις τιτλοποιήσεις, ιδίως δε των συμβουλών 

της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 

για τον χαρακτηρισμό των τιτλοποιήσεων 

που εκδόθηκαν στις 7 Ιουλίου 2015, είναι 

ουσιώδης η διατύπωση ενός γενικού και 

διατομεακού εφαρμοστέου ορισμού για τις 

τιτλοποιήσεις STS. 

Or. el 

 

Τροπολογία  130 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η εφαρμογή απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων («STS») κριτηρίων σε 

ολόκληρη την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί 

σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Οι 

προσεγγίσεις αυτές θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν πιθανούς φραγμούς για 

τους διασυνοριακούς επενδυτές, 

περιορίζοντας την πρόσβασή τους στις 

λεπτομέρειες των πλαισίων των κρατών 

μελών και, ως εκ τούτου, υποσκάπτοντας 

την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα 

κριτήρια STS. 

(9) Η εφαρμογή απλών, διαφανών και 

τυποποιημένων («STS») κριτηρίων σε 

ολόκληρη την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί 

σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις αλλά 

αντίθετα στην ανάπτυξη μίας ασφαλούς 

αγοράς τιτλοποίησης. Οι προσεγγίσεις 

αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

πιθανούς φραγμούς για τους 

διασυνοριακούς επενδυτές, περιορίζοντας 

την πρόσβασή τους στις λεπτομέρειες των 

πλαισίων των κρατών μελών και, ως εκ 

τούτου, υποσκάπτοντας την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών στα κριτήρια STS. 

Or. el 
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Τροπολογία  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Είναι ουσιώδης η στενή 

συνεργασία των αρμόδιων αρχών για τη 

διασφάλιση κοινής και συνεκτικής 

κατανόησης των απαιτήσεων STS σε 

ολόκληρη την Ένωση και την 

αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων 

ερμηνείας. Δεδομένου του στόχου αυτού, 

στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, οι τρεις 

ΕΕΑ θα πρέπει να συντονίζουν το έργο 

τους, καθώς και το έργο των αρμόδιων 

αρχών με σκοπό τη διασφάλιση 

διατομεακής συνεκτικότητας και να 

αξιολογούν πρακτικά ζητήματα που ίσως 

εγερθούν σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις 

STS. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει 

επίσης να ζητήσουν τις γνώμες των 

συμμετεχόντων στις αγορές και να τις 

λάβουν υπόψη τους όσο αυτό είναι 

δυνατόν. Τα αποτελέσματα των 

συζητήσεων αυτών θα πρέπει να 

δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους 

των ΕΕΑ προκειμένου να βοηθούν τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές να 

αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις STS πριν από 

την έκδοση ή την επένδυση σε τέτοιες 

θέσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός 

συντονισμού θα μπορούσε να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο 

που οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού. 

(10) Είναι ουσιώδες να λειτουργεί υπό 

την ευθύνη ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής 

ένα σύστημα πιστοποίησης τρίτου μέρους 
για τη διασφάλιση κοινής και συνεκτικής 

κατανόησης των απαιτήσεων STS σε 

ολόκληρη την Ένωση και την 

αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων 

ερμηνείας. Δεδομένου του στόχου αυτού, η 

υποδειχθείσα ρυθμιστική αρχή, μαζί με 

τις δύο άλλες ΕΕΑ θα πρέπει, στο πλαίσιο 

της μεικτής επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών, να συντονίζουν το έργο 

τους, καθώς και το έργο των αρμόδιων 

αρχών με σκοπό τη διασφάλιση 

διατομεακής συνεκτικότητας και να 

αξιολογούν πρακτικά ζητήματα που ίσως 

εγερθούν σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις 

STS. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει 

επίσης να ζητήσουν τις γνώμες των 

συμμετεχόντων στις αγορές και να τις 

λάβουν υπόψη τους όσο αυτό είναι 

δυνατόν. Τα αποτελέσματα των 

συζητήσεων αυτών θα πρέπει να 

δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους 

των ΕΕΑ προκειμένου να βοηθούν τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές να 

αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις STS πριν από 

την έκδοση ή την επένδυση σε τέτοιες 

θέσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός 

συντονισμού θα μπορούσε να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο 

που οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Είναι ουσιώδης η στενή 

συνεργασία των αρμόδιων αρχών για τη 

διασφάλιση κοινής και συνεκτικής 

κατανόησης των απαιτήσεων STS σε 

ολόκληρη την Ένωση και την 

αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων 

ερμηνείας. Δεδομένου του στόχου αυτού, 

στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, οι τρεις 

ΕΕΑ θα πρέπει να συντονίζουν το έργο 

τους, καθώς και το έργο των αρμόδιων 

αρχών με σκοπό τη διασφάλιση 

διατομεακής συνεκτικότητας και να 

αξιολογούν πρακτικά ζητήματα που ίσως 

εγερθούν σε σχέση με τις τιτλοποιήσεις 

STS. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει 

επίσης να ζητήσουν τις γνώμες των 

συμμετεχόντων στις αγορές και να τις 

λάβουν υπόψη τους όσο αυτό είναι 

δυνατόν. Τα αποτελέσματα των 

συζητήσεων αυτών θα πρέπει να 

δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους 

των ΕΕΑ προκειμένου να βοηθούν τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές να 

αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις STS πριν από 

την έκδοση ή την επένδυση σε τέτοιες 

θέσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός 

συντονισμού θα μπορούσε να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο 

που οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού. 

(10) Είναι ουσιώδης η στενή 

συνεργασία των αρμόδιων αρχών για τη 

διασφάλιση κοινής και συνεκτικής 

κατανόησης των απαιτήσεων STS σε 

ολόκληρη την Ένωση και την 

αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων 

ερμηνείας. Δεδομένου του στόχου αυτού, 

στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στους 

κόλπους της οποίας θα συστηθεί νέα 

επιτροπή τιτλοποίησης, οι τρεις ΕΕΑ θα 

πρέπει να συντονίζουν το έργο τους, καθώς 

και το έργο των αρμόδιων αρχών με σκοπό 

τη διασφάλιση διατομεακής 

συνεκτικότητας και να αξιολογούν 

πρακτικά ζητήματα που ίσως εγερθούν σε 

σχέση με τις τιτλοποιήσεις STS. Στην 

προσπάθεια αυτή, θα πρέπει επίσης να 

ζητήσουν τις γνώμες των συμμετεχόντων 

στις αγορές και να τις λάβουν υπόψη τους 

όσο αυτό είναι δυνατόν. Τα αποτελέσματα 

των συζητήσεων αυτών θα πρέπει να 

δημοσιευτούν στους δικτυακούς τόπους 

των ΕΕΑ προκειμένου να βοηθούν τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές να 

αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις STS πριν από 

την έκδοση ή την επένδυση σε τέτοιες 

θέσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός 

συντονισμού θα μπορούσε να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο 

που οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Neena Gill 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι επενδύσεις ή τα ανοίγματα σε 

τιτλοποιήσεις όχι μόνο εκθέτουν τον 

επενδυτή στους επενδυτικούς κινδύνους 

των υποκείμενων δανείων ή ανοιγμάτων, 

αλλά θα μπορούσαν επίσης να 

δημιουργήσουν άλλους κινδύνους, όπως οι 

κίνδυνοι αντιπροσώπευσης (agency risks), 

ο κίνδυνος του υποδείγματος, ο νομικός 

και λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος 

διαχείρισης (servicing risk), ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος συγκέντρωσης 

και οι κίνδυνοι λειτουργικής φύσης. Άρα 

είναι ζωτικής σημασίας το να υπόκεινται οι 

θεσμικοί επενδυτές σε αναλογικές 

απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 

προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν 

κατάλληλα τους κινδύνους που 

προκύπτουν από όλους των τύπους 

τιτλοποιήσεων, προς όφελος των τελικών 

επενδυτών. Επομένως, η δέουσα επιμέλεια 

μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην 

αγορά μεταξύ των επιμέρους 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, ανάδοχων 

οντοτήτων και των επενδυτών. Απαιτείται 

επίσης από τους επενδυτές να ασκούν την 

ενδεδειγμένη δέουσα επιμέλεια όσον 

αφορά τις τιτλοποιήσεις STS. Μπορούν να 

ενημερώνονται μέσω της πληροφόρησης 

που δημοσιοποιούν οι οντότητες 

τιτλοποίησης, ιδίως δε μέσω της 

κοινοποίησης STS και της σχετικής 

πληροφόρησης που δημοσιοποιείται στο 

πλαίσιο αυτό, η οποία θα πρέπει να 

παρέχει στους επενδυτές όλα τα συναφή 

στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 

ικανοποίησης των κριτηρίων STS. Οι 

θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να βασιστούν δεόντως στην 

κοινοποίηση STS που δημοσιοποιεί η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ προκειμένου να 

καθορίσουν κατά πόσον η τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. 

(11) Οι επενδύσεις ή τα ανοίγματα σε 

τιτλοποιήσεις όχι μόνο εκθέτουν τον 

επενδυτή στους επενδυτικούς κινδύνους 

των υποκείμενων δανείων ή ανοιγμάτων, 

αλλά θα μπορούσαν επίσης να 

δημιουργήσουν άλλους κινδύνους, όπως οι 

κίνδυνοι αντιπροσώπευσης (agency risks), 

ο κίνδυνος του υποδείγματος, ο νομικός 

και λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος 

διαχείρισης (servicing risk), ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος συγκέντρωσης 

και οι κίνδυνοι λειτουργικής φύσης. Άρα 

είναι ζωτικής σημασίας το να υπόκεινται οι 

θεσμικοί επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 

ενεργητικού, σε αναλογικές απαιτήσεις 

δέουσας επιμέλειας προκειμένου να 

μπορούν να αξιολογούν κατάλληλα τους 

κινδύνους που προκύπτουν από όλους των 

τύπους τιτλοποιήσεων, προς όφελος των 

τελικών επενδυτών. Επομένως, η δέουσα 

επιμέλεια μπορεί να αυξήσει την 

εμπιστοσύνη στην αγορά μεταξύ των 

επιμέρους μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

ανάδοχων οντοτήτων και των επενδυτών. 

Απαιτείται επίσης από τους επενδυτές να 

ασκούν την ενδεδειγμένη δέουσα 

επιμέλεια όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις 

STS. Μπορούν να ενημερώνονται μέσω 

της πληροφόρησης που δημοσιοποιούν οι 

οντότητες τιτλοποίησης, ιδίως δε μέσω της 

κοινοποίησης STS και της σχετικής 

πληροφόρησης που δημοσιοποιείται στο 

πλαίσιο αυτό, η οποία θα πρέπει να 

παρέχει στους επενδυτές όλα τα συναφή 

στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 

ικανοποίησης των κριτηρίων STS. Οι 

θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να βασιστούν δεόντως στην 

κοινοποίηση STS που δημοσιοποιεί η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ προκειμένου να 

καθορίσουν κατά πόσον η τιτλοποίηση 
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ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι επενδύσεις ή τα ανοίγματα σε 

τιτλοποιήσεις όχι μόνο εκθέτουν τον 

επενδυτή στους επενδυτικούς κινδύνους 

των υποκείμενων δανείων ή ανοιγμάτων, 

αλλά θα μπορούσαν επίσης να 

δημιουργήσουν άλλους κινδύνους, όπως οι 

κίνδυνοι αντιπροσώπευσης (agency risks), 

ο κίνδυνος του υποδείγματος, ο νομικός 

και λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος 

διαχείρισης (servicing risk), ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος συγκέντρωσης 

και οι κίνδυνοι λειτουργικής φύσης. Άρα 

είναι ζωτικής σημασίας το να υπόκεινται οι 

θεσμικοί επενδυτές σε αναλογικές 

απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 

προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν 

κατάλληλα τους κινδύνους που 

προκύπτουν από όλους των τύπους 

τιτλοποιήσεων, προς όφελος των τελικών 

επενδυτών. Επομένως, η δέουσα επιμέλεια 

μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην 

αγορά μεταξύ των επιμέρους 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, ανάδοχων 

οντοτήτων και των επενδυτών. Απαιτείται 

επίσης από τους επενδυτές να ασκούν την 

ενδεδειγμένη δέουσα επιμέλεια όσον 

αφορά τις τιτλοποιήσεις STS. Μπορούν να 

ενημερώνονται μέσω της πληροφόρησης 

που δημοσιοποιούν οι οντότητες 

τιτλοποίησης, ιδίως δε μέσω της 

κοινοποίησης STS και της σχετικής 

πληροφόρησης που δημοσιοποιείται στο 

πλαίσιο αυτό, η οποία θα πρέπει να 

παρέχει στους επενδυτές όλα τα συναφή 

(11) Οι επενδύσεις ή τα ανοίγματα σε 

τιτλοποιήσεις όχι μόνο εκθέτουν τον 

επενδυτή στους επενδυτικούς κινδύνους 

των υποκείμενων δανείων ή ανοιγμάτων, 

αλλά θα μπορούσαν επίσης να 

δημιουργήσουν άλλους κινδύνους, όπως οι 

κίνδυνοι αντιπροσώπευσης (agency risks), 

ο κίνδυνος του υποδείγματος, ο νομικός 

και λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος 

διαχείρισης (servicing risk), ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος συγκέντρωσης 

και οι κίνδυνοι λειτουργικής φύσης. Άρα 

είναι ζωτικής σημασίας το να υπόκεινται οι 

θεσμικοί επενδυτές σε αναλογικές 

απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 

προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν 

κατάλληλα τους κινδύνους που 

προκύπτουν από όλους των τύπους 

τιτλοποιήσεων, προς όφελος των τελικών 

επενδυτών. Επομένως, η δέουσα επιμέλεια 

μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στην 

αγορά μεταξύ των επιμέρους 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, ανάδοχων 

οντοτήτων και των επενδυτών. Απαιτείται 

επίσης από τους επενδυτές να ασκούν την 

ενδεδειγμένη δέουσα επιμέλεια όσον 

αφορά τις τιτλοποιήσεις STS. Μπορούν να 

ενημερώνονται μέσω της πληροφόρησης 

που δημοσιοποιούν οι οντότητες 

τιτλοποίησης, ιδίως δε μέσω της 

κοινοποίησης STS και της σχετικής 

πληροφόρησης που δημοσιοποιείται στο 

πλαίσιο αυτό, η οποία θα πρέπει να 

παρέχει στους επενδυτές όλα τα συναφή 
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στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 

ικανοποίησης των κριτηρίων STS. Οι 

θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να βασιστούν δεόντως στην 

κοινοποίηση STS που δημοσιοποιεί η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ προκειμένου να 

καθορίσουν κατά πόσον η τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. 

στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 

ικανοποίησης των κριτηρίων STS. Οι 

θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να βασιστούν δεόντως στον 

αντίστοιχο, τρίτο, φορέα πιστοποίησης 

για την κοινοποίηση STS και στις 

πληροφορίες που δημοσιοποιούν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ προκειμένου να 

καθορίσουν κατά πόσον η τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης, τα ανοίγματα που 

περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις δεν 

θα πρέπει να διαφέρουν ποιοτικά από τα 

ανοίγματα που διατηρούνται στον 

ισολογισμό της μεταβιβάζουσας 

οντότητας και, πριν από τη συμπερίληψή 

τους σε τιτλοποίηση, τα ανοίγματα θα 

πρέπει να βρίσκονται στον ισολογισμό της 

μεταβιβάζουσας οντότητας για 

σημαντικό τμήμα της συμβατικής 

διάρκειάς τους. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 
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Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης 

ως υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται 

στην επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους για 

ένα σημαντικό διάστημα τόσο πριν από 

την τιτλοποίηση όσο και μετά την 

τιτλοποίηση. Γενικότερα, οι πράξεις 

τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να 

διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης 

διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει 

να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται 

η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, 

ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. Η 

κοινοποίηση STS πρέπει να καταδεικνύει 

στους επενδυτές ότι οι μεταβιβάζουσες 

οντότητες διατηρούσαν στο παρελθόν και 

θα συνεχίσουν να διατηρούν και στο 

μέλλον ουσιώδη καθαρή οικονομική 

συμμετοχή στους υποκείμενους κινδύνους. 

Θα πρέπει να γίνονται μερικές εξαιρέσεις 

για τις περιπτώσεις στις οποίες οι 

τιτλοποιημένες συμμετοχές καλύπτονται 

από πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη 

εγγύηση χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες 

αρχές. Σε περίπτωση που παρέχεται 

στήριξη από δημόσιους πόρους υπό τη 

μορφή εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, 

οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης 

ως υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται 

στην επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. Η 

κοινοποίηση STS καταδεικνύει στους 

επενδυτές ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες 

διατηρούν ουσιώδη καθαρή οικονομική 

συμμετοχή στους υποκείμενους κινδύνους. 

Θα πρέπει να γίνονται μερικές εξαιρέσεις 

για τις περιπτώσεις στις οποίες οι 

τιτλοποιημένες συμμετοχές καλύπτονται 

από πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη 

εγγύηση χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες 

αρχές. Σε περίπτωση που παρέχεται 

στήριξη από δημόσιους πόρους υπό τη 

μορφή εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, 

οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των 
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χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  137 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΣΣΚ) θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να προτείνει στις αρμόδιες 

αρχές χαμηλότερο ποσοστό διατήρησης 

του κινδύνου είτε για την αγορά 

τιτλοποιήσεων συνολικά είτε για ορισμένα 

τμήματα της εν λόγω αγοράς μέσω 

σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών 

προτύπων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΕΣΚ 

θα πρέπει να αιτιολογεί τον τρόπο με τον 

οποίο έλαβε υπόψη της την ανάγκη 

ευθυγράμμισης του κινδύνου και των 

πτυχών της μείωσης του ποσοστού 
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οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

διατήρησης που σχετίζονται με τη 

μακροπροληπτική εποπτεία. Γενικότερα, 

οι πράξεις τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να 

διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης 

διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει 

να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται 

η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, 

ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Morten Messerschmidt 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και 

αφετέρου των επενδυτών. Για να 

επιτευχθεί αυτό, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης θα πρέπει να διατηρεί 

σημαντική συμμετοχή στα υποκείμενα 

ανοίγματα της τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό οι μεταβιβάζουσες 

οντότητες ή οι ανάδοχες οντότητες να 

διατηρούν ουσιώδη καθαρή οικονομική 

συμμετοχή στους εν λόγω υποκείμενους 

κινδύνους. Γενικότερα, οι πράξεις 

τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να 

διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης 

διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει 

να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται 

η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, 

ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι 

τιτλοποιημένες συμμετοχές καλύπτονται 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που συμμετέχουν σε μια τιτλοποίηση και 

αφετέρου των επενδυτών. Για να 

επιτευχθεί αυτό, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης θα πρέπει να διατηρεί 

σημαντική συμμετοχή στα υποκείμενα 

ανοίγματα της τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό οι μεταβιβάζουσες 

οντότητες ή οι ανάδοχες οντότητες να 

διατηρούν ουσιώδη καθαρή οικονομική 

συμμετοχή στους εν λόγω υποκείμενους 

κινδύνους. Γενικότερα, οι πράξεις 

τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να 

διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης 

διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει 

να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται 

η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, 

ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. 



 

AM\1101631EL.doc 29/158 PE587.495v01-00 

 EL 

από πλήρη, ανεπιφύλακτη και 

αμετάκλητη εγγύηση χορηγούμενη ιδίως 

από δημόσιες αρχές. Σε περίπτωση που 

παρέχεται στήριξη από δημόσιους πόρους 

υπό τη μορφή εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, 

οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη 

των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της τιτλοποίησης είναι πολύ ευρύς και εκτείνεται σε ένα φάσμα περιπτώσεων που 

εμπεριέχουν τμηματοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και όχι μόνο σε εκείνες στις οποίες η εν 

λόγω τμηματοποίηση είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μορφή διαπραγματεύσιμων τίτλων. Ως εκ 

τούτου, για να αποφευχθεί η σύγχυση, προτείνεται να αφαιρεθεί η αναφορά στη μετατροπή των 

ανοιγμάτων σε διαπραγματεύσιμους τίτλους. 

 

Τροπολογία  139 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους η 

οποία ορίζεται σε ένα ποσοστό της τάξης 

του 5 %. Γενικότερα, οι πράξεις 

τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να 
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απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η εφαρμογή της απαίτησης 

διατήρησης. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει 

να εφαρμόζεται οπουδήποτε εφαρμόζεται 

η οικονομική ουσία της τιτλοποίησης, 

ανεξαρτήτως των νομικών δομών ή μέσων 

που χρησιμοποιούνται. Δεν απαιτείται 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 

(12) Είναι αναγκαίο να παραμένουν 

ευθυγραμμισμένα τα συμφέροντα των 
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μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των αρχικών δανειοδοτών 

που μετατρέπουν ανοίγματα σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους και αφετέρου 

των επενδυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διατηρεί σημαντική συμμετοχή 

στα υποκείμενα ανοίγματα της 

τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή 

οι ανάδοχες οντότητες να διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους εν λόγω υποκείμενους κινδύνους. 

Γενικότερα, οι πράξεις τιτλοποίησης δεν 

θα πρέπει να διαρθρώνονται κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της 

απαίτησης διατήρησης. Η απαίτηση αυτή 

θα πρέπει να εφαρμόζεται οπουδήποτε 

εφαρμόζεται η οικονομική ουσία της 

τιτλοποίησης, ανεξαρτήτως των νομικών 

δομών ή μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Δεν απαιτείται πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης. Για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη τιτλοποίηση, αρκεί να 

υπόκειται στην απαίτηση μόνο η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης. 

Ομοίως, όταν οι πράξεις τιτλοποίησης 

εμπεριέχουν άλλες θέσεις τιτλοποίησης ως 

υποκείμενα ανοίγματα, η υποχρέωση 

διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μόνο στην τιτλοποίηση που υπόκειται στην 

επένδυση. Η κοινοποίηση STS 

καταδεικνύει στους επενδυτές ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες διατηρούν 

ουσιώδη καθαρή οικονομική συμμετοχή 

στους υποκείμενους κινδύνους. Θα πρέπει 

να γίνονται μερικές εξαιρέσεις για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι τιτλοποιημένες 

συμμετοχές καλύπτονται από πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

χορηγούμενη ιδίως από δημόσιες αρχές. Σε 

περίπτωση που παρέχεται στήριξη από 

δημόσιους πόρους υπό τη μορφή 

εγγυήσεων ή με άλλα μέσα, οποιεσδήποτε 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων 
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περί κρατικών ενισχύσεων. περί κρατικών ενισχύσεων. 

Or. el 

 

Τροπολογία  141 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση 

των επενδυτών σε αξιόπιστη 

πληροφόρηση σχετικά με τις 

τιτλοποιήσεις. 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών και 

των μελλοντικών επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε αξιόπιστες και εύχρηστες 

πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέσα. 

Βάσει του υφιστάμενου κεκτημένου, είναι 

σημαντική η δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει του 

οποίου οι επενδυτές και οι μελλοντικοί 

επενδυτές θα μπορούν εύκολα να έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ. 

 Για να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά, 

πρέπει να συσταθεί αποθετήριο 

δεδομένων το οποίο θα παρέχει εύκολη 

πρόσβαση σε δεδομένα για τις 

συγκεντρωτικές τάσεις της αγοράς, σε 

συγκρίσεις με τη συνήθη διάρθρωση μιας 

τιτλοποίησης, καθώς και σε αναλυτικά 

δεδομένα σχετικά με την εξασφάλιση που 

δίνεται για την τιτλοποίηση. Το εν λόγω 

αποθετήριο δεδομένων, το 

επονομαζόμενο Ευρωπαϊκό αποθετήριο 

δεδομένων τιτλοποίησης (ESDR), δεν 

χρειάζεται να παράγει και να 
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διαχειρίζεται μόνο του όλες αυτές τις 

πληροφορίες. Παρόμοιες μη 

υποχρεωτικές πρωτοβουλίες υπάρχουν 

ήδη, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη 

δημιουργία υποδομών, όπως η 

«ευρωπαϊκή αποθήκη δεδομένων». Οι 

πληροφορίες που απαιτείται να 

γνωστοποιούνται πρέπει συνεπώς να 

βασίζονται στα υπάρχοντα πρότυπα και 

να αξιοποιούν την υφιστάμενη υποδομή 

στον εφικτότερο δυνατό βαθμό. 

 Η προσπάθεια του ESDR θα εκτείνεται 

πέραν της υφιστάμενης υποδομής με 

σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με 

πιθανούς συστημικούς κινδύνους. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το ESDR πρέπει να 

εστιάσει στη μείωση των ασυμμετριών σε 

επίπεδο κινδύνων, στη δημιουργία 

συνθηκών διαφάνειας που υποστηρίζουν 

τη διαχείριση του συστημικού κινδύνου η 

οποία με τη σειρά της ενθαρρύνει την 

πειθαρχία στην αγορά. Την ίδια στιγμή, 

το ESDR πρέπει να ενθαρρύνει και να 

υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη 

ανάπτυξη της αγοράς συμπράττοντας και 

με τις τρεις βασικές συνιστώσες του, 

δηλαδή τους πωλητές κινδύνου, τους 

αγοραστές κινδύνου και τους εποπτικούς 

φορείς. 

 Η διακυβέρνηση του ESDM πρέπει να 

υιοθετεί το πρότυπο διακυβέρνησης που 

έχει θεσπιστεί για το ίδρυμα Global LEI 

Foundation (GLEIF). Συγκεκριμένα, η 

επιτήρηση του ESDR πρέπει να 

επιμερίζεται μεταξύ των εκπροσώπων 

του κλάδου της πώλησης κινδύνου, του 

κλάδου της αγοράς κινδύνου και των 

εποπτικών φορέων. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 

συντονίζει και να ηγείται της 

προσπάθειας επιτήρησης των εποπτικών 

φορέων. Οι άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές 

αρχές, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 

(ΕΣΚΚ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 

πρέπει επίσης να εξετάσουν με ποιο 

τρόπο το εν λόγω αποθετήριο δεδομένων 
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θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 

αντεπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. Για να 

ενισχυθεί η διαφάνεια της αγοράς στην 

Ένωση, πρέπει να συσταθεί ένα 

αποθετήριο δεδομένων για τα υποκείμενα 

ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις. Παρόμοιες 

μη υποχρεωτικές πρωτοβουλίες υπάρχουν 

ήδη, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη 

δημιουργία υποδομών, όπως η 

«ευρωπαϊκή αποθήκη δεδομένων». Οι 

πληροφορίες που απαιτείται να 

γνωστοποιούνται σύμφωνα με την εν 

λόγω απαίτηση θα πρέπει ως εκ τούτου 

να βασίζονται στα υπάρχοντα πρότυπα 

για τις γνωστοποιήσεις σε αυτές τις 

υποδομές. Εάν η ΕΑΚΑΑ επιλέξει να 
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αναθέσει σε τρίτους την ευθύνη της 

διαχείρισης αυτών των υποδομών, τότε 

το αποθετήριο δεδομένων θα πρέπει να 

συσταθεί με βάση το πρότυπο του 

Ιδρύματος Global LEI Foundation 

(GLEIF) και θα μπορούσε να αξιοποιήσει 

περισσότερο την «ευρωπαϊκή αποθήκη 

δεδομένων». 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Brian Hayes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. Η ΕΑΚΑΑ 

πρέπει να συστήσει ευρωπαϊκό 

αποθετήριο δεδομένων για τις 

τιτλοποιήσεις το οποίο θα είναι 

εναρμονισμένο με όλα τα σχετικά 

υπάρχοντα αποθετήρια δεδομένων, και 

ειδικά με την «ευρωπαϊκή αποθήκη 

δεδομένων» στην ΕΚΤ. Μαζί με το εν 

λόγω αποθετήριο δεδομένων, η ΕΑΚΑΑ 
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πρέπει να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί 

στον δικτυακό τόπο της κατάλογο των 

αρμόδιων αρχών στις οποίες τα κράτη 

μέλη εκχωρούν τις αναγκαίες 

αρμοδιότητες άσκησης εποπτείας, 

διεξαγωγής ερευνών και επιβολής 

κυρώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου, διαφανούς 

συστήματος, βασισμένου στον 

πραγματικό κίνδυνο που ενυπάρχει στα εν 

λόγω μέσα, δυνάμει του οποίου οι 

επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο 

της συναφούς πληροφόρησης καθ’ όλη τη 

διάρκεια των πράξεων, ενώ παράλληλα θα 

μειώνονται οι υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων από μέρους των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και 

των ΟΕΣΤ και θα διευκολύνεται η 

συνεχής, απλοποιημένη και ελεύθερη 

πρόσβαση των επενδυτών σε αξιόπιστη 

πληροφόρηση σχετικά με τις τιτλοποιήσεις 

και τα στοιχεία του ενεργητικού που 

περιλαμβάνουν. Η αγορά πρέπει να είναι 

διαφανής και να προωθεί την ανταλλαγή 

πληροφοριών μέσω της δημιουργίας 

ειδικού δημόσιου μητρώου το οποίο θα 

περιέχει τα εν λόγω στοιχεία. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  145 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται 

οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 
και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

Or. el 

 

Τροπολογία  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 

(13) Η ικανότητα των επενδυτών να 

διενεργούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό την 

τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας ενός δεδομένου μέσου 
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τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων, 

των ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ 

και θα διευκολύνεται η συνεχής, 

απλοποιημένη και ελεύθερη πρόσβαση των 

επενδυτών σε αξιόπιστη πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιτλοποιήσεις. 

τιτλοποίησης εξαρτάται από την πρόσβαση 

που έχουν σε πληροφορίες σχετικά με αυτά 

τα μέσα. Βάσει του υφιστάμενου 

κεκτημένου, είναι σημαντική η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος δυνάμει 

του οποίου οι επενδυτές θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο της συναφούς 

πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πράξεων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των μεταβιβαζόντων οντοτήτων 

και των ανάδοχων οντοτήτων και θα 

διευκολύνεται η συνεχής, απλοποιημένη 

και ελεύθερη πρόσβαση των επενδυτών σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις 

τιτλοποιήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 
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επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και 

ένα για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να 

υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες 

απαιτήσεις με ειδικές προσαρμογές, ώστε 

να αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών 

τμημάτων της αγοράς. Η λειτουργία των 

αγορών αυτών διαφέρει όταν πρόκειται 

για προγράμματα ABCP που βασίζονται 

σε αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να 

αντικατασταθούν κατά τη λήξη τους. 

Επιπροσθέτως, τα κριτήρια STS πρέπει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης. Μολονότι απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις 

έχουν λειτουργήσει επιτυχώς στο 

παρελθόν, η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

STS δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. 
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επίσης να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό 

ρόλο της ανάδοχης οντότητας που 

παρέχει στήριξη ρευστότητας σε οχήματα 

τιτλοποίησης τύπου ABCP. 

Or. it 

 

Τροπολογία  148 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων προκειμένου να 

παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές. Η 

έκθεση προς τους επενδυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με 

τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται 

από τα υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 
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τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

Or. el 
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Τροπολογία  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς 

τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης. Μολονότι απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις 
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και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

έχουν λειτουργήσει επιτυχώς στο 

παρελθόν, η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

STS δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση 

προς τους επενδυτές όλα τα ουσιωδώς 

(14) Οι μεταβιβάζουσες οντότητες και 

οι ανάδοχες οντότητες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση προς τους 

επενδυτές όλα τα ουσιωδώς συναφή 
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συναφή δεδομένα σχετικά με την 

πιστωτική ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 

δεδομένα σχετικά με την πιστωτική 

ποιότητα και την απόδοση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που 

επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

σαφώς τις καθυστερήσεις και τις αθετήσεις 

των υποκείμενων οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

θεραπείες σχετικές με τις αποδόσεις των 

στοιχείων ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων. Η έκθεση προς 

τους επενδυτές θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από τα 

υποκείμενα ανοίγματα και από τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγεται η έκδοση 

της τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

διακριτής δημοσιοποίησης του 

εισοδήματος και των εκταμιεύσεων της 

θέσης τιτλοποίησης, δηλ. του 

προγραμματισμένου κεφαλαίου, των 

προγραμματισμένων τόκων, του 

προπληρωμένου κεφαλαίου, των 

παλαιότερων οφειλόμενων τόκων και 

τελών και χρεώσεων, καθώς και 

οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την 

παραβίαση τυχόν γεγονότων 

ενεργοποίησης που συνεπάγεται αλλαγές 

στη σειρά των πληρωμών ή αντικατάσταση 

τυχόν αντισυμβαλλομένων και δεδομένα 

σχετικά με το ποσό και τη μορφή της 

πιστωτικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη 

για κάθε δόση. Μολονότι απλές, διαφανείς 

και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς στο παρελθόν, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων STS δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η θέση 

τιτλοποίησης είναι απαλλαγμένη από 

κινδύνους ούτε αποδεικνύει τίποτα σχετικά 

με την πιστωτική ποιότητα που υπόκειται 

της τιτλοποίησης. Τουναντίον, θα πρέπει 

να θεωρείται ωσάν να καταδεικνύει ότι ο 

συνετός και επιμελής επενδυτής θα είναι 

σε θέση να αναλύσει τους κινδύνους που 

ενέχει η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να 
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υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων STS: ένα 

για μακροπρόθεσμες τιτλοποιήσεις και ένα 

για βραχυπρόθεσμες τιτλοποιήσεις 

(ABCP), τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται 

σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες απαιτήσεις 

με ειδικές προσαρμογές, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο αυτών τμημάτων 

της αγοράς. Η λειτουργία των αγορών 

αυτών διαφέρει όταν πρόκειται για 

προγράμματα ABCP που βασίζονται σε 

αρκετές συναλλαγές ABCP οι οποίες 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα 

ανοίγματα που πρέπει να αντικατασταθούν 

κατά τη λήξη τους. Επιπροσθέτως, τα 

κριτήρια STS πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζουν τον ειδικό ρόλο της 

ανάδοχης οντότητας που παρέχει στήριξη 

ρευστότητας σε οχήματα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε τιτλοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής 

πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια 

εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης 

παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί 

πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου και πιθανή 

περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το 

περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. 

Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 

(16) Σε τιτλοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής 

πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια 

εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης 

παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί 

πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου και πιθανή 

περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το 

περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. 

Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 
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τιτλοποίησης. Κρίνεται, λοιπόν, ουσιώδης 

η μελλοντική αξιολόγηση του κατά πόσον 

κάποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις που 

παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την 

οικονομική κρίση και ήταν απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για 

τον χαρακτηρισμό STS. Στη βάση αυτή, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μελλοντική 

πρότασή της το κατά πόσον 

τιτλοποιήσεις μέσω πραγματικής 

πώλησης θα πρέπει να καλύπτονται από 

τον χαρακτηρισμό STS. 

τιτλοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει οι σύνθετες τιτλοποιήσεις να 

θεωρούνται STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε τιτλοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής 

πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια 

εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης 

παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί 

πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου και πιθανή 

περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το 

περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. 

Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 

τιτλοποίησης. Κρίνεται, λοιπόν, ουσιώδης 

η μελλοντική αξιολόγηση του κατά πόσον 

κάποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις που 

παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την 

οικονομική κρίση και ήταν απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για 

(16) Σε τιτλοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής 

πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια 

εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης 

παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί 

πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου και πιθανή 

περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το 

περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. 

Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 

τιτλοποίησης. Είναι, ως εκ τούτου, 

σκόπιμο να εξαιρεθούν οι σύνθετες 
τιτλοποιήσεις από τον παρόντα 

κανονισμό. 
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τον χαρακτηρισμό STS. Στη βάση αυτή, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μελλοντική 

πρότασή της το κατά πόσον τιτλοποιήσεις 

μέσω πραγματικής πώλησης θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον χαρακτηρισμό STS. 

Or. it 

 

Τροπολογία  153 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε τιτλοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω πραγματικής 

πώλησης, δεν μεταβιβάζονται τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε μια τέτοια 

εκδίδουσα οντότητα, αλλά μεταβιβάζεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

υποκείμενα ανοίγματα μέσω σύμβασης 

παραγώγων ή εγγυήσεων. Αυτό δημιουργεί 

πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου και πιθανή 

περιπλοκότητα που σχετίζεται ιδίως με το 

περιεχόμενο της σύμβασης παραγώγων. 
Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 

τιτλοποίησης. Κρίνεται, λοιπόν, ουσιώδης 

η μελλοντική αξιολόγηση του κατά πόσον 

κάποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις που 

παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την 

οικονομική κρίση και ήταν απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για 

τον χαρακτηρισμό STS. Στη βάση αυτή, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μελλοντική 

πρότασή της το κατά πόσον τιτλοποιήσεις 

μέσω πραγματικής πώλησης θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον χαρακτηρισμό STS. 

(16) Στις σύνθετες τιτλοποιήσεις, δεν 

μεταβιβάζονται τα υποκείμενα ανοίγματα 

σε μια τέτοια εκδίδουσα οντότητα, αλλά 

μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος που 

σχετίζεται με τα υποκείμενα ανοίγματα 

μέσω σύμβασης παραγώγων ή εγγυήσεων. 

Επί του παρόντος, δεν έχει διενεργηθεί 

καμία ανάλυση σε διεθνές ή ενωσιακό 

επίπεδο για τον επαρκή προσδιορισμό 

κριτηρίων STS για αυτά τα είδη μέσων 

τιτλοποίησης. Κρίνεται, λοιπόν, ουσιώδης 

η μελλοντική αξιολόγηση του κατά πόσον 

κάποιες σύνθετες τιτλοποιήσεις που 

παρουσίασαν καλή απόδοση κατά την 

οικονομική κρίση και ήταν απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για 

τον χαρακτηρισμό STS. Στη βάση αυτή, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μελλοντική 

πρότασή της το κατά πόσον τιτλοποιήσεις 

μέσω πραγματικής πώλησης θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον χαρακτηρισμό STS. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ανάλογα με την έννοια της «πραγματικής πώλησης» (η οποία δεν ορίζεται ποτέ) ενδέχεται να 

υπάρξουν ορισμένα είδη τιτλοποίησης τα οποία δεν συνιστούν ούτε πραγματική ούτε σύνθετη 

πώληση. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στις σύνθετες τιτλοποιήσεις, και ως εκ 

τούτου προτείνεται τροποποίηση της διατύπωσης, προς διευκρίνιση αυτού. 

 

Τροπολογία  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από μέρους των επενδυτών επίδειξη 

δέουσας επιμέλειας και να διευκολυνθεί η 

αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων, 

είναι σημαντικό το να υποστηρίζονται οι 

πράξεις τιτλοποίησης από ομάδες 

ανοιγμάτων εμπορικών δανείων που 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το 

είδος των στοιχείων ενεργητικού, όπως 

ομάδες στεγαστικών δανείων, όπως 

ομάδες εμπορικών δανείων, 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και 

πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε επιχειρήσεις της ίδιας 

κατηγορίας για τη χρηματοδότηση 

κεφαλαιακών δαπανών ή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ομάδες δανείων αγοράς αυτοκινήτου και 

χρηματοδοτικών μισθώσεων 

χορηγούμενων σε δανειολήπτες ή 

μισθωτές ή δανείων, και ομάδες 

πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε ιδιώτες για προσωπική, 

οικογενειακή ή οικιακή κατανάλωση. 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από μέρους των επενδυτών επίδειξη 

δέουσας επιμέλειας και να διευκολυνθεί η 

αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων, 

είναι σημαντικό το να υποστηρίζονται οι 

πράξεις τιτλοποίησης από ομάδες 

ανοιγμάτων εμπορικών δανείων που 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το 

είδος των στοιχείων ενεργητικού, όπως 

δάνεια για αγορά ακινήτου κατοικίας 

χορηγούμενα σε ιδιώτες, δάνεια για αγορά 

ακινήτου με εγγύηση εμπορική 

ιδιοκτησία, καταναλωτικά δάνεια 

χορηγούμενα για προσωπική, οικογενειακή 

ή οικιακή κατανάλωση, συμβάσεις 

χρηματοδότησης για αγορά αυτοκινήτου 

(συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) και 

των συμβάσεων αγοράς με δόσεις), 

δάνεια που συνάπτονται με εμπόρους 

αυτοκινήτων για χρηματοδότηση της 

αγοράς ή της διατήρησης αποθέματος, 

δάνεια σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, δάνεια σε εταιρικές 

οντότητες (εκτός των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων), εμπορικές 

απαιτήσεις και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις εξοπλισμού (με εξαίρεση 

αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, φορτηγά και 

μοτοσικλέτες). 

Or. en 
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Τροπολογία  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από μέρους των επενδυτών επίδειξη 

δέουσας επιμέλειας και να διευκολυνθεί η 

αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων, 

είναι σημαντικό το να υποστηρίζονται οι 

πράξεις τιτλοποίησης από ομάδες 

ανοιγμάτων εμπορικών δανείων που 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το 

είδος των στοιχείων ενεργητικού, όπως 

ομάδες στεγαστικών δανείων, όπως ομάδες 

εμπορικών δανείων, χρηματοδοτικών 

μισθώσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε επιχειρήσεις της ίδιας 

κατηγορίας για τη χρηματοδότηση 

κεφαλαιακών δαπανών ή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ομάδες δανείων αγοράς 

αυτοκινήτου και χρηματοδοτικών 

μισθώσεων χορηγούμενων σε 

δανειολήπτες ή μισθωτές ή δανείων, και 

ομάδες πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε ιδιώτες για προσωπική, 

οικογενειακή ή οικιακή κατανάλωση. 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από μέρους των επενδυτών επίδειξη 

δέουσας επιμέλειας και να διευκολυνθεί η 

αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων, 

είναι σημαντικό το να υποστηρίζονται οι 

πράξεις τιτλοποίησης από ομάδες 

ανοιγμάτων εμπορικών δανείων που 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το 

είδος των στοιχείων ενεργητικού. Στις εν 

λόγω ομάδες περιλαμβάνονται ως εξής: 
ομάδες στεγαστικών δανείων, ομάδες 

εμπορικών δανείων, εμπορικές 

απαιτήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και 

πιστωτικές διευκολύνσεις χορηγούμενες σε 

επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας για τη 

χρηματοδότηση κεφαλαιακών δαπανών ή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ομάδες 

δανείων αγοράς αυτοκινήτου και 

χρηματοδοτικών μισθώσεων 

χορηγούμενων σε δανειολήπτες ή μισθωτές 

ή δανείων και ομάδες πιστωτικών 

διευκολύνσεων χορηγούμενων σε ιδιώτες 

για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή 

κατανάλωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι ουσιώδης η αποτροπή 

επανεμφάνισης των μοντέλων 

(19) Είναι ουσιώδης, όπως ακριβώς και 

κατά την περίοδο πριν από την κρίση των 
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«δημιουργίας και διανομής δανείων» 

(‘originate to distribute’). Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι δανειοδότες χορηγούν πιστώσεις 

χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας και 

ανεπαρκείς πολιτικές ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων, εφόσον 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι σχετικοί 

κίνδυνοι θα πωληθούν τελικά σε τρίτους. 

Επομένως, τα προς τιτλοποίηση ανοίγματα 

θα πρέπει να προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν 

θα πρέπει να υπολείπονται σε αυστηρότητα 

εκείνων που εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης για τη 

δημιουργία παρόμοιων ανοιγμάτων που 

δεν τιτλοποιούνται. Οι ουσιώδεις αλλαγές 

των προτύπων ανάληψης ασφαλιστικών 

κινδύνων θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

πείρα στη δημιουργία ανοιγμάτων 

παρόμοιας φύσης με εκείνα που έχουν 

τιτλοποιηθεί. Στην περίπτωση 

τιτλοποιήσεων στις οποίες τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το 

σύνολο των δανείων δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνει δάνεια που είχαν συναφθεί 

στο εμπόριο και με βάση την παραδοχή ότι 

το δάνειο ή, κατά περίπτωση, οι 

ενδιάμεσοι φορείς γνώριζαν ότι οι 

παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα 

μπορούσαν να επαληθευθούν από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας του δανειολήπτη θα πρέπει 

επίσης να ικανοποιεί, κατά περίπτωση, τις 

απαιτήσεις των οδηγιών 2014/17/ΕΕ ή 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

υψηλού κινδύνου του 2008, η αποτροπή 

επανεμφάνισης των μοντέλων 

«δημιουργίας και διανομής δανείων» 

(‘originate to distribute’). Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι δανειοδότες χορηγούν πιστώσεις 

χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας και 

ανεπαρκείς πολιτικές ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων, εφόσον 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι σχετικοί 

κίνδυνοι θα πωληθούν τελικά σε τρίτους. 

σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένες 

τράπεζες έχουν αρχίσει να χορηγούν 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια τα οποία 

καλύπτουν το 100 % του κόστους αγοράς 

του ακινήτου. Επομένως, τα προς 

τιτλοποίηση ανοίγματα θα πρέπει να 

προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν 

θα πρέπει να υπολείπονται σε αυστηρότητα 

εκείνων που εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης για τη 

δημιουργία παρόμοιων ανοιγμάτων που 

δεν τιτλοποιούνται. Οι ουσιώδεις αλλαγές 

των προτύπων ανάληψης ασφαλιστικών 

κινδύνων θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

πείρα στη δημιουργία ανοιγμάτων 

παρόμοιας φύσης με εκείνα που έχουν 

τιτλοποιηθεί. Στην περίπτωση 

τιτλοποιήσεων στις οποίες τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το 

σύνολο των δανείων δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνει δάνεια που είχαν συναφθεί 

στο εμπόριο και με βάση την παραδοχή ότι 

το δάνειο ή, κατά περίπτωση, οι 

ενδιάμεσοι φορείς γνώριζαν ότι οι 

παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα 

μπορούσαν να επαληθευθούν από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας του δανειολήπτη θα πρέπει 

επίσης να ικανοποιεί, κατά περίπτωση, τις 

απαιτήσεις των οδηγιών 2014/17/ΕΕ ή 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  157 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι ουσιώδης η αποτροπή 

επανεμφάνισης των μοντέλων 

«δημιουργίας και διανομής δανείων» 

(‘originate to distribute’). Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι δανειοδότες χορηγούν πιστώσεις 

χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας και 

ανεπαρκείς πολιτικές ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων, εφόσον 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι σχετικοί 

κίνδυνοι θα πωληθούν τελικά σε τρίτους. 

Επομένως, τα προς τιτλοποίηση ανοίγματα 

θα πρέπει να προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν 

θα πρέπει να υπολείπονται σε 

αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης για τη δημιουργία παρόμοιων 

ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. Οι 

ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως στους 

δυνητικούς επενδυτές. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης θα 

πρέπει να διαθέτει επαρκή πείρα στη 

δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιας φύσης 

με εκείνα που έχουν τιτλοποιηθεί. Στην 

περίπτωση τιτλοποιήσεων στις οποίες τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά 

δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δάνεια που είχαν 

συναφθεί στο εμπόριο και με βάση την 

(19) Είναι ουσιώδης η αποτροπή 

επανεμφάνισης των μοντέλων 

«δημιουργίας και διανομής δανείων» 

(‘originate to distribute’). Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι δανειοδότες χορηγούν πιστώσεις 

χρησιμοποιώντας κακής ποιότητας και 

ανεπαρκείς πολιτικές ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων, εφόσον 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι σχετικοί 

κίνδυνοι θα πωληθούν τελικά σε τρίτους. 

Επομένως, τα προς τιτλοποίηση ανοίγματα 

θα πρέπει να προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που θα 

πρέπει να ταιριάζουν με αυτά που 

εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο 

αρχικός δανειοδότης για τη δημιουργία 

παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν 

τιτλοποιούνται. Οι ουσιώδεις αλλαγές των 

προτύπων ανάληψης ασφαλιστικών 

κινδύνων θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

πείρα στη δημιουργία ανοιγμάτων 

παρόμοιας φύσης με εκείνα που έχουν 

τιτλοποιηθεί. Στην περίπτωση 

τιτλοποιήσεων στις οποίες τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το 

σύνολο των δανείων δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνει δάνεια που είχαν συναφθεί 

στο εμπόριο και με βάση την παραδοχή ότι 
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παραδοχή ότι το δάνειο ή, κατά 

περίπτωση, οι ενδιάμεσοι φορείς γνώριζαν 

ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα 

μπορούσαν να επαληθευθούν από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας του δανειολήπτη θα πρέπει 

επίσης να ικανοποιεί, κατά περίπτωση, τις 

απαιτήσεις των οδηγιών 2014/17/ΕΕ ή 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

το δάνειο ή, κατά περίπτωση, οι 

ενδιάμεσοι φορείς γνώριζαν ότι οι 

παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα 

μπορούσαν να επαληθευθούν από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας του δανειολήπτη θα πρέπει 

επίσης να ικανοποιεί, κατά περίπτωση, τις 

απαιτήσεις των οδηγιών 2014/17/ΕΕ ή 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

Or. el 

 

Τροπολογία  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ 

οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε 

κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Η αναφορά της έκδοση μιας 

τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS 

εξακολουθεί να τελεί υπό την 

αποκλειστική ευθύνη των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των 

ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ. 

Έτσι διασφαλίζεται ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ 

οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε 

κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Η αναφορά της έκδοσης μιας 

τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. 
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οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η 

τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί 

απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι 

υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. 

Or. it 

 

Τροπολογία  159 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ 

οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε 

κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Η αναφορά της έκδοση μιας 

τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS 

εξακολουθεί να τελεί υπό την 

αποκλειστική ευθύνη των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και 

των ΟΕΣΤ. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η 

τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί 

απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι 

υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ για την πρόθεσή τους να 

συμπεριληφθεί η τιτλοποίηση στον 

κατάλογο τιτλοποιήσεων που ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις STS. Όταν το ESDR 

επιβεβαιώσει ότι έχουν παραληφθεί τα 

δεδομένα για όλα τα ισχύοντα σημεία 

δημοσιοποίησης, η ΕΑΚΑΑ οφείλει τότε 

να δημοσιεύσει την προτεινόμενη πράξη 

σε κατάλογο πράξεων που αναρτώνται 

στον δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Ο ίδιος κατάλογος πράξεων 

πρέπει επίσης να αναρτάται στον 

δικτυακό τόπο του ESDR. Η αναφορά της 

έκδοσης μιας τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS ή ότι τα 

δεδομένα που παρέχονται είναι ορθά και 

επίκαιρα. Η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις STS εξακολουθεί να τελεί υπό 

την αποκλειστική ευθύνη των 

μεταβιβαζόντων οντοτήτων, των ανάδοχων 

οντοτήτων και των ΟΕΣΤ. Έτσι 
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διασφαλίζεται ότι οι μεταβιβάζουσες 

οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι 

ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για 

τον ισχυρισμό τους ότι η τιτλοποίηση 

μπορεί να χαρακτηριστεί απλή, διαφανής 

και τυποποιημένη, ότι τα δεδομένα που 

παρέχουν είναι ορθά και επίκαιρα, και ότι 

υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ 

οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε 

κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Η αναφορά της έκδοση μιας 

τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS 

εξακολουθεί να τελεί υπό την 

αποκλειστική ευθύνη των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και 

των ΟΕΣΤ. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η 

τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί 

απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι 

(20) Όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον 

χαρακτηρισμό STS για τις τιτλοποιήσεις 

τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και την 

ΕΑΚΑΑ ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η ΕΑΚΑΑ 

οφείλει τότε να την δημοσιεύσει σε 

κατάλογο πράξεων που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο της για ενημερωτικούς 

λόγους. Η αναφορά της έκδοσης μιας 

τιτλοποίησης στον κατάλογο 

κοινοποιούμενων τιτλοποιήσεων STS της 

ΕΑΚΑΑ δεν συνεπάγεται πιστοποίηση από 

μέρους της ΕΑΚΑΑ ή άλλων αρμόδιων 

αρχών ότι η εν λόγω τιτλοποίηση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις STS. Η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS 

εξακολουθεί να τελεί υπό την 

αποκλειστική ευθύνη των μεταβιβαζόντων 

οντοτήτων, των ανάδοχων οντοτήτων και 

των ΟΕΣΤ. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για τον ισχυρισμό τους ότι η 

τιτλοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί 

απλή, διαφανής και τυποποιημένη και ότι 
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υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. υπάρχει διαφάνεια στην αγορά έτσι ώστε 

να προστατεύονται οι επενδυτές και να 

αποτρέπεται η αναβίωση των 

εσφαλμένων μοντέλων «δημιουργίας και 

διανομής δανείων».  

Or. el 

 

Τροπολογία  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Όταν μια τιτλοποίηση δεν 

ικανοποιεί πια τις απαιτήσεις STS, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ. 

Επιπροσθέτως, όταν μια αρμόδια αρχή 

επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα 

επανόρθωσης σχετικά με τιτλοποίηση που 

κοινοποιείται ως STS, η εν λόγω αρμόδια 

αρχή θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την 

ΕΑΚΑΑ προκειμένου η ένδειξη που 

συμπεριλαμβάνει η τελευταία στον 

κατάλογο κοινοποιούμενων STS να 

επιτρέπει την ενημέρωση των επενδυτών 

για τις εν λόγω κυρώσεις και για την 

αξιοπιστία των κοινοποιήσεων STS. 

Επομένως είναι προς συμφέρον των 

μεταβιβαζουσών οντοτήτων, των 

ανάδοχων οντοτήτων και των ΟΕΣΤ το να 

εξετάζουν ενδελεχώς τις κοινοποιήσεις 

τους, εφόσον θα μπορούσαν να υπάρξουν 

αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους. 

(21) Όταν μια τιτλοποίηση δεν 

ικανοποιεί πια τις απαιτήσεις STS, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως 

την ΕΑΚΑΑ. Επιπροσθέτως, όταν μια 

αρμόδια αρχή επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή μέτρα επανόρθωσης σχετικά 

με τιτλοποίηση που κοινοποιείται ως STS, 

η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να 

ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ 

προκειμένου η ένδειξη που 

συμπεριλαμβάνει η τελευταία στον 

κατάλογο κοινοποιούμενων STS να 

επιτρέπει την ενημέρωση των επενδυτών 

για τις εν λόγω κυρώσεις και για την 

αξιοπιστία των κοινοποιήσεων STS. 

Επομένως είναι προς συμφέρον των 

μεταβιβαζουσών οντοτήτων και των 

ανάδοχων οντοτήτων το να εξετάζουν 

ενδελεχώς τις κοινοποιήσεις τους, εφόσον 

θα μπορούσαν να υπάρξουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη φήμη τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι επενδυτές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν οι ίδιοι τη δέουσα επιμέλεια 

για τις επενδύσεις τους, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη των συνεπαγόμενων 

κινδύνων, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι 

σε θέση να βασιστούν στις κοινοποιήσεις 

STS και στην πληροφόρηση που παρέχει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή η ΟΕΣΤ σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

(22) Οι επενδυτές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν οι ίδιοι τη δέουσα επιμέλεια 

για τις επενδύσεις τους, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη των συνεπαγόμενων 

κινδύνων, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι 

σε θέση να βασιστούν στην πιστοποίηση 

STS τρίτου μέρους και στην πληροφόρηση 

που παρέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι επενδυτές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν οι ίδιοι τη δέουσα επιμέλεια 

για τις επενδύσεις τους, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη των συνεπαγόμενων 

κινδύνων, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι 

σε θέση να βασιστούν στις κοινοποιήσεις 

STS και στην πληροφόρηση που παρέχει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή η ΟΕΣΤ σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

(22) Οι επενδυτές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν οι ίδιοι τη δέουσα επιμέλεια 

για τις επενδύσεις τους, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη των συνεπαγόμενων 

κινδύνων, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι 

σε θέση να βασιστούν στις κοινοποιήσεις 

STS και στην πληροφόρηση που παρέχει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τις απαιτήσεις STS. Δεν πρέπει, ωστόσο, 

να βασίζονται αποκλειστικά και 

μηχανιστικά σε μια τέτοια κοινοποίηση, 

ούτε στην πληροφόρηση που παρέχουν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα. 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να 

συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης 

μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

ίσως είναι υποβοηθητική για τους 

επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και 

θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 

της εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά 

τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να 

διενεργούν οι επενδυτές τη δική τους 

αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να 

μην βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. 

(23) Η εμπλοκή εγκεκριμένου τρίτου 

προκειμένου να παράσχει πιστοποίηση 

STS καθώς και να συμβάλει στον έλεγχο 

της συμμόρφωσης μιας τιτλοποίησης με τις 

απαιτήσεις STS, είναι κρίσιμης σημασίας 

για τους επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες 

οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις 

ΟΕΣΤ, και θα μπορούσε να συμβάλει στη 

βελτίωση της εμπιστοσύνης στην αγορά 

όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και 

τυποποιημένες τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, 

είναι ουσιώδες να διενεργούν οι επενδυτές 

τη δική τους αξιολόγηση, να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 

επενδυτικές τους αποφάσεις και να μην 

βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να 

συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης 

μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

ίσως είναι υποβοηθητική για τους 

επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και 

θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 

της εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά 

τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να 

διενεργούν οι επενδυτές τη δική τους 

αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να 

συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης 

μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

ίσως είναι υποβοηθητική για τους 

επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και 

θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 

της εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά 

τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις. Μεταβιβάζουσες οντότητες 

και ανάδοχες οντότητες πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτου 
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για τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να 

μην βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. 
εγκεκριμένου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό για να εκτιμούν κατά πόσο η 

τιτλοποίησή τους συμμορφώνεται με τα 

κριτήρια STS. Οι εν λόγω φορείς πρέπει 

να υπόκεινται σε ρυθμιστική εποπτεία. Η 

κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και η 

επακόλουθη δημοσίευση στον ιστότοπο 

της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναφέρουν ότι 

η συμμόρφωση STS επιβεβαιώθηκε από 

εγκεκριμένο τρίτο. Ωστόσο, είναι 

ουσιώδες να διενεργούν οι επενδυτές τη 

δική τους αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για τις επενδυτικές τους 

αποφάσεις και να μην βασίζονται μηχανικά 

σε τρίτους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να 

συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης 

μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

ίσως είναι υποβοηθητική για τους 

επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

τις ανάδοχες οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και 

θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 

της εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά 

τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να 

διενεργούν οι επενδυτές τη δική τους 

αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να 

μην βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου να 

συμβάλουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης 

μιας τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

είναι υποβοηθητική για τους επενδυτές, τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και θα συνέβαλε 

στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στην 

αγορά όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και 

τυποποιημένες τιτλοποιήσεις. 

Μεταβιβάζουσες οντότητες και ανάδοχες 

οντότητες πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτου. Ο εν 

λόγω τρίτος πρέπει να είναι εγκεκριμένος 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 

να εκτιμά κατά πόσο η τιτλοποίησή τους 

συμμορφώνεται με τα κριτήρια STS. 

Or. en 
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Τροπολογία  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η εμπλοκή τρίτων, προκειμένου 

να συμβάλουν στον έλεγχο της 

συμμόρφωσης μιας τιτλοποίησης με τις 

απαιτήσεις STS, ίσως είναι υποβοηθητική 

για τους επενδυτές, τις μεταβιβάζουσες 

οντότητες, τις ανάδοχες οντότητες και τις 

ΟΕΣΤ, και θα μπορούσε να συμβάλει στη 

βελτίωση της εμπιστοσύνης στην αγορά 

όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και 

τυποποιημένες τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, 

είναι ουσιώδες να διενεργούν οι επενδυτές 

τη δική τους αξιολόγηση, να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 

επενδυτικές τους αποφάσεις και να μην 

βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. 

(23) Είναι δυνατό να ζητηθεί από 

τρίτους να ελέγξουν τη συμμόρφωση μιας 

τιτλοποίησης με τις απαιτήσεις STS, 

καθώς η συμβολή τους ίσως είναι 

υποβοηθητική για τους επενδυτές, τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες και τις ΟΕΣΤ, και θα μπορούσε 

να συμβάλει στη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης στην αγορά όσον αφορά τις 

απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις. Ωστόσο, είναι ουσιώδες να 

διενεργούν οι επενδυτές τη δική τους 

αξιολόγηση, να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να 

μην βασίζονται μηχανικά σε τρίτους. Οι 

έλεγχοι που διενεργούνται από τρίτους 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

επηρεάζουν την ευθύνη της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της 

ανάδοχης οντότητας ή της ΟΕΣΤ όσον 

αφορά τις νομικές υποχρεώσεις τους 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23a) Για να έχουν οι επενδυτές στη 

διάθεσή τους αξιόπιστες και ανεξάρτητες 

γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη 

συμμόρφωση μιας τιτλοποίησης με τα 

κριτήρια STS, είναι ενδεδειγμένο να 

θεσπιστούν κανόνες και κριτήρια με τα 
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οποία θα διασφαλίζεται ότι ένας τρίτος 

εξουσιοδοτείται να ελέγχει τη 

συμμόρφωση μόνον όταν δεν υπάρχει 

κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων με τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει ορίσουν 

αρμόδιες αρχές και να τους παράσχουν τις 

αναγκαίες αρμοδιότητες άσκησης 

εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και 

επιβολής κυρώσεων. Οι διοικητικές 

κυρώσεις και τα μέτρα επανόρθωσης θα 

πρέπει, κατ’ αρχήν, να δημοσιεύονται. 

Δεδομένου ότι οι επενδυτές, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι 

ΟΕΣΤ μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε 

διαφορετικά κράτη μέλη και να τυγχάνουν 

εποπτείας από διαφορετικές τομεακές 

αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ 

των οικείων αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου24, καθώς και με τις ΕΕΑ, 

μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών 

και βοήθειας όσον αφορά τις εποπτικές 

δραστηριότητες. 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει ορίσουν 

αρμόδιες αρχές και να τους παράσχουν τις 

αναγκαίες αρμοδιότητες άσκησης 

εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και 

επιβολής κυρώσεων ώστε να εποπτεύουν 

τους συμμετέχοντες στην αγορά STS. Οι 

διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα 

επανόρθωσης θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να 

δημοσιεύονται. Δεδομένου ότι οι 

επενδυτές, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες, οι αρχικοί 

δανειοδότες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να είναι 

εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη 

και να τυγχάνουν εποπτείας από 

διαφορετικές τομεακές αρμόδιες αρχές, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η στενή 

συνεργασία μεταξύ των οικείων αρμόδιων 

αρχών, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2013 του Συμβουλίου24, καθώς και 

με τις ΕΕΑ, μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής 

πληροφοριών και βοήθειας όσον αφορά τις 

εποπτικές δραστηριότητες. 

__________________ __________________ 

24Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για 

την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με 

24Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για 

την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με 
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τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 

287 της 29.10.2013, σ. 263). 263). 

τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 

287 της 29.10.2013, σ. 263). 263). 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει ορίσουν 

αρμόδιες αρχές και να τους παράσχουν τις 

αναγκαίες αρμοδιότητες άσκησης 

εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και 

επιβολής κυρώσεων. Οι διοικητικές 

κυρώσεις και τα μέτρα επανόρθωσης θα 

πρέπει, κατ’ αρχήν, να δημοσιεύονται. 

Δεδομένου ότι οι επενδυτές, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι 

ΟΕΣΤ μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε 

διαφορετικά κράτη μέλη και να τυγχάνουν 

εποπτείας από διαφορετικές τομεακές 

αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ 

των οικείων αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου24 , καθώς και με τις ΕΕΑ, 

μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών 

και βοήθειας όσον αφορά τις εποπτικές 

δραστηριότητες. 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει ορίσουν 

αρμόδιες αρχές και να τους βοηθήσουν 

στις αναγκαίες αρμοδιότητες άσκησης 

εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και 

επιβολής κυρώσεων. Οι διοικητικές 

κυρώσεις και τα μέτρα επανόρθωσης θα 

πρέπει, κατ’ αρχήν, να δημοσιεύονται. 

Δεδομένου ότι οι επενδυτές, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι αρχικοί δανειοδότες και οι 

ΟΕΣΤ μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε 

διαφορετικά κράτη μέλη και να τυγχάνουν 

εποπτείας από διαφορετικές τομεακές 

αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ 

των οικείων αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου24 , καθώς και με τις ΕΕΑ, 

μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών 

και βοήθειας όσον αφορά τις εποπτικές 

δραστηριότητες. 

__________________ __________________ 

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για 

την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με 

τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ 

L 287 της 29.10.2013, σ. 263). 

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για 

την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με 

τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ 

L 287 της 29.10.2013, σ. 263). 
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Τροπολογία  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όσον αφορά τις τροποποιήσεις 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι 

συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών 

παραγώγων («OTC») που συνάπτονται 

από οντότητες ειδικού σκοπού 

τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να υπόκεινται 

στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι 

αντισυμβαλλόμενοι συμβάσεων 

εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που 

συνάπτονται με οντότητες ειδικού σκοπού 

τιτλοποίησης είναι διασφαλισμένοι 

πιστωτές στο πλαίσιο ρυθμίσεων 

τιτλοποίησης και συνήθως προβλέπεται 

επαρκής προστασία από τον πιστωτικό 

κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Όσον αφορά 

τα παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση 

δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, τα 

επίπεδα των απαιτούμενων εγγυήσεων θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την 

ειδική διάρθρωση των ρυθμίσεων 

τιτλοποίησης και την προστασία που 

διασφαλίζεται ήδη στο πλαίσιο αυτό. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Υπάρχει ένας βαθμός δυνατότητας διαγράφεται 
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υποκατάστασης μεταξύ των καλυμμένων 

ομολόγων και των τιτλοποιήσεων. Ως εκ 

τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η 

πιθανότητα στρέβλωσης ή αρμπιτράζ 

μεταξύ της χρήσης τιτλοποιήσεων και 

καλυμμένων ομολόγων, λόγω της 

διαφορετικής μεταχείρισης των 

συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών 

παραγώγων που έχουν συναφθεί από 

οντότητες καλυμμένων ομολόγων ή 

ΟΕΣΤ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 

θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε 

να εξαιρεί τις οντότητες καλυμμένων 

ομολόγων από την υποχρέωση 

εκκαθάρισης και να διασφαλίζει ότι θα 

υπόκεινται στα ίδια διμερή περιθώρια. 

Or. it 

 

Τροπολογία  173 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διαδικασία για τους επενδυτές, τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες και τις ΟΕΣΤ, η ίδια 

αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων θα πρέπει 

να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 

την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 

προτύπων για το πρότυπο των 

κοινοποιήσεων STS που θα παρέχει στους 

επενδυτές και στις αρμόδιες αρχές επαρκή 

πληροφόρηση προκειμένου να μπορούν να 

αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις STS. Όσον αφορά την 

εμπειρογνωμοσύνη της ΕΑΚΑΑ, κατά τον 

ορισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την εν 

λόγω εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη 

των πράξεων αυτών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει 

να προβαίνει σε στενές διαβουλεύσεις με 

(32) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διαδικασία για τους επενδυτές, τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες και τις ΟΕΣΤ, η ίδια 

αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων θα πρέπει 

να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 

την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 

προτύπων για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

υποβολής δεδομένων των κοινοποιήσεων 

STS που θα παρέχει στους επενδυτές και 

στις αρμόδιες αρχές επαρκή πληροφόρηση 

προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη της 

ΕΑΚΑΑ, κατά τον ορισμό κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω 

εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη των 

πράξεων αυτών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 

προβαίνει σε στενές διαβουλεύσεις με τις 
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τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις STS. Συνεπώς, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ 

κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί ορισμένες 

από τις απαιτήσεις STS που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ 

κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κατάλληλη αντιμετώπιση των πράξεων από προηγούμενες χρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας 

επειδή, χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση μέσω «ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων», πολλές 

από αυτές απλώς δεν θα καταφέρουν να λάβουν τον χαρακτηρισμό STS καθώς διαρθρώθηκαν 

χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτά που σήμερα συνιστούν τις ακριβείς και αναλυτικές απαιτήσεις 

STS. 

 

Τροπολογία  175 

Neena Gill 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις STS. Συνεπώς, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ 

κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 

14 παράγραφος 1 του παρόντος 

κανονισμού. 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις STS όπως ορίζεται στην 

αιτιολογική σκέψη 20. 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις STS. Συνεπώς, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ 

κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

(37) Όσον αφορά τις θέσεις 

τιτλοποίησης που εκκρεμούν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» υπό την προϋπόθεση 

ότι η τιτλοποίηση ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις STS. Συνεπώς, οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλουν στην ΕΑΚΑΑ 

κοινοποίηση STS σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

στην τιτλοποίηση πρέπει να γίνονται 
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αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις 

STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 

ουσιαστικά λαμβάνονται από την 

υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 

τιτλοποιήσεις που εκδίδονται κατά ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε 

τιτλοποιήσεις που εκδίδονται πριν από την 

εν λόγω ημερομηνία, όταν νέα υποκείμενα 

ανοίγματα έχουν προστεθεί ή 

αντικατασταθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 

2014. Τα σχετικά άρθρα του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

625/2014 της Επιτροπής που καθορίζουν 

τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του 

κινδύνου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 

2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, θα 

πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 

τη στιγμή όπου θα τεθούν σε εφαρμογή τα 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη 

διατήρηση του κινδύνου σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Για λόγους ασφάλειας 

δικαίου, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι 

επενδυτικοί οίκοι, οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αντασφάλισης 

και οι διαχειριστές εναλλακτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει, όσον 

αφορά θέσεις τιτλοποίησης που 

εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, να 

εξακολουθούν να υπόκεινται στο 

(38) Οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 

ουσιαστικά λαμβάνονται από την 

υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 

τιτλοποιήσεις που εκδίδονται κατά ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε 

τιτλοποιήσεις που εκδίδονται πριν από την 

εν λόγω ημερομηνία, όταν νέα υποκείμενα 

ανοίγματα έχουν προστεθεί ή 

αντικατασταθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 

2014. Τα σχετικά άρθρα του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

625/2014 της Επιτροπής που καθορίζουν 

τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του 

κινδύνου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 

επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 

2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, θα 

πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 

τη στιγμή όπου θα τεθούν σε εφαρμογή τα 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη 

διατήρηση του κινδύνου σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Για λόγους ασφάλειας 

δικαίου, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι 

επενδυτικοί οίκοι, οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αντασφάλισης 

και οι διαχειριστές εναλλακτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων θα πρέπει, όσον 

αφορά τιτλοποιήσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 404 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αμέσως 

πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
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άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 και στα κεφάλαια 1, 2 και 3 

και στο άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της 

Επιτροπής, στα άρθρα 254 και 255 του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2015/35 της Επιτροπής, καθώς και 

στο άρθρο 51 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της 

Επιτροπής, αντίστοιχα. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι μεταβιβάζουσες 

οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι 

ΟΕΣΤ συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις περί διαφάνειας, μέχρι τη 

στιγμή που θα εφαρμοστούν τα ρυθμιστικά 

τεχνικά πρότυπα που θα εγκριθούν από την 

Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως VIII 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2015/3 στον δικτυακό τόπο που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του 

παρόντος κανονισμού. 

του παρόντος κανονισμού, να 

εξακολουθούν να υπόκεινται στο 

άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 και στα κεφάλαια 1, 2 και 3 

και στο άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της 

Επιτροπής, στα άρθρα 254 και 255 του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2015/35 της Επιτροπής, καθώς και 

στο άρθρο 51 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της 

Επιτροπής, αντίστοιχα. Τα εν λόγω άρθρα, 

καθώς και το άρθρο 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τις σχετικές 

πράξεις που έγιναν πριν από την έγκριση 

των επικαιροποιημένων ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων, πρέπει να 

αναγιγνώσκονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των κεφαλαίων 1, 2 και 3 και 

του άρθρου 22 του κατ' εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 625/2014. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ συμμορφώνονται 

με τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας, μέχρι 

τη στιγμή που θα εφαρμοστούν τα 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα 

εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως VIII 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2015/3 στον δικτυακό τόπο που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 
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Τροπολογία  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (38α) Είναι σκόπιμο να λαμβάνονται 

υπόψη οι θέσεις που διατυπώνονται από 

τις επιστημονικές κοινότητες των 

διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά 

τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

επαναφορά της τιτλοποίησης. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  179 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 

τους θεσμικούς επενδυτές που εκτίθενται 

σε τιτλοποίηση και για τις μεταβιβάζουσες 

οντότητες, τους αρχικούς δανειοδότες, τις 

ανάδοχες οντότητες και τις οντότητες 

ειδικού σκοπού τιτλοποίησης. 

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 

τους θεσμικούς επενδυτές που εκτίθενται 

στον πιστωτικό κίνδυνο μιας 

τιτλοποίησης. Ο παρών κανονισμός 

ισχύει επίσης για τις μεταβιβάζουσες 

οντότητες, τους αρχικούς δανειοδότες, τις 

ανάδοχες οντότητες και τις οντότητες 

ειδικού σκοπού τιτλοποίησης, κατά 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 

συναφής οντότητα είναι εγκατεστημένη 

στην Ένωση και συμμετέχει στην 

τιτλοποίηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  180 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Καμία τιτλοποίηση δεν μπορεί να 

αποκλείει υποψήφιους ενδοευρωπαϊκούς 

αγοραστές λόγω εθνικότητας ή τόπου 

διαμονής. 

Or. es 

 

Τροπολογία  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) ως «τιτλοποίηση» νοείται η πράξη 

ή το πρόγραμμα μερισμού κατά τμήματα 

διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου 

που συνδέεται με άνοιγμα ή με ομάδα 

ανοιγμάτων με αμφότερα τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

(1) ως «τιτλοποίηση» νοείται η πράξη 

ή το πρόγραμμα στο οποίο οι πληρωμές 

στο πλαίσιο της πράξης ή του 

προγράμματος εξαρτώνται από την 

απόδοση του ανοίγματος ή της ομάδας 

ανοιγμάτων· 

Or. it 
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Τροπολογία  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι πληρωμές στο πλαίσιο της 

πράξης ή του προγράμματος εξαρτώνται 

από την απόδοση του ανοίγματος ή της 

ομάδας ανοιγμάτων· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η διαβάθμιση των τμημάτων 

τιτλοποίησης καθορίζει την κατανομή 

των ζημιών κατά τη διάρκεια της πράξης 

ή του π 

ρογράμματος· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) ως «οντότητα ειδικού σκοπού για 

τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» νοείται ένα 

εμπορικό καταπίστευμα ή άλλη νομική 

οντότητα, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας 

ή ανάδοχης οντότητας, που έχει συσταθεί 

με τον σκοπό να αναλάβει μία ή 

(2) ως «οντότητα ειδικού σκοπού για 

τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» νοείται ένα 

εμπορικό καταπίστευμα ή άλλη νομική 

οντότητα, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας 

ή ανάδοχης οντότητας, που έχει συσταθεί 

με τον σκοπό να αναλάβει μία ή 
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περισσότερες τιτλοποιήσεις, οι 

δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται 

στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, η δομή της οποίας αποσκοπεί στον 

διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ 

από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας 

και οι κάτοχοι συμφερόντων της οποίας 

δικαιούνται να ενεχυριάζουν ή να 

ανταλλάσσουν τα συμφέροντα αυτά χωρίς 

περιορισμούς· 

περισσότερες τιτλοποιήσεις, οι 

δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται 

στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, η δομή της οποίας αποσκοπεί στον 

διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ 

από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας 

και οι κάτοχοι συμφερόντων της οποίας 

δικαιούνται να ενεχυριάζουν ή να 

ανταλλάσσουν τα συμφέροντα αυτά χωρίς 

περιορισμούς· οι εν λόγω οντότητες δεν 

μπορούν να είναι εγκατεστημένες σε 

τρίτη χώρα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) ως «οντότητα ειδικού σκοπού για 

τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» νοείται ένα 

εμπορικό καταπίστευμα ή άλλη νομική 

οντότητα, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας 

ή ανάδοχης οντότητας, που έχει συσταθεί 

με τον σκοπό να αναλάβει μία ή 

περισσότερες τιτλοποιήσεις, οι 

δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται 

στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, η δομή της οποίας αποσκοπεί στον 

διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ 

από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας 

και οι κάτοχοι συμφερόντων της οποίας 

δικαιούνται να ενεχυριάζουν ή να 

ανταλλάσσουν τα συμφέροντα αυτά χωρίς 

περιορισμούς· 

(2) ως «οντότητα ειδικού σκοπού για 

τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» νοείται ένα 

εμπορικό καταπίστευμα ή άλλη νομική 

οντότητα, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας 

ή ανάδοχης οντότητας, που έχει συσταθεί 

με τον σκοπό να αναλάβει μία ή 

περισσότερες τιτλοποιήσεις, οι 

δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται 

στις δέουσες για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, η δομή της οποίας αποσκοπεί στον 

διαχωρισμό των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ 

από εκείνες της μεταβιβάζουσας οντότητας 

και οι κάτοχοι συμφερόντων της οποίας 

δικαιούνται να ενεχυριάζουν ή να 

ανταλλάσσουν τα συμφέροντα αυτά χωρίς 

περιορισμούς· 

 Άνοιγμα το οποίο πληροί τα κριτήρια που 

παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) του 

άρθρου 147 παράγραφος 8 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575 και 

χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση 

ενσώματων στοιχείων ενεργητικού δεν 

θεωρείται ως άνοιγμα σε τιτλοποίηση. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. Η παρούσα διευκρίνιση 

πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα ανοίγματα από ειδικό δανεισμό μετά την έναρξη ισχύος του 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  186 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αγοράζει τα ανοίγματα τρίτου για 

λογαριασμό της ίδιας και, κατόπιν, τα 

τιτλοποιεί· 

β) αγοράζει τα ανοίγματα τρίτου για 

λογαριασμό της ίδιας και, κατόπιν, τα 

πωλεί ή τα εκχωρεί σε μία ΟΕΣΤ ή 

μεταφέρει τον κίνδυνο των εν λόγω 

ανοιγμάτων με τη χρήση πιστωτικών 

παράγωγων μέσων ή εγγυήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 

(α) και (β), στην περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενου προγράμματος ABCP, 

οι θεσμικοί επενδυτές στα σχετικά 

εμπορικά χρεόγραφα λαμβάνουν υπόψη 

τα χαρακτηριστικά του προγράμματος 

ABCP και τη στήριξη της ρευστότητας 

από τον ανάδοχο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τους επενδυτές σε πρόγραμμα ABCP που εκδόθηκε από εταιρείες-οχήματα πολλών 

πωλητών με συναλλαγές οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από ταμειακή διευκόλυνση την 

οποία παρέχει η ανάδοχη οντότητα, άλλα χαρακτηριστικά εκτός αυτών που αναφέρονται στο 

σημείο β) (σημεία ενεργοποίησης, πιστωτικές ενισχύσεις, ορισμός της αθέτησης) έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση·της θέσης τιτλοποίησής τους. 

 

Τροπολογία  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) ως «επανατιτλοποίηση» νοείται η 

τιτλοποίηση στην οποία τουλάχιστον ένα 

από τα υποκείμενα ανοίγματα είναι θέση 

τιτλοποίησης· 

(4) ως «επανατιτλοποίηση» νοείται η 

τιτλοποίηση στην οποία ο συνδεδεμένος 

με υποκείμενη ομάδα ανοιγμάτων 

κίνδυνος κατατέμνεται και τουλάχιστον 

ένα από τα υποκείμενα ανοίγματα είναι 

θέση τιτλοποίησης, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση του Συμβουλίου είναι στο σημείο αυτό σαφέστερη από την πρόταση της 

Επιτροπής. 
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Τροπολογία  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) ως «ανάδοχη οντότητα» νοείται ένα 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, πλην 

μεταβιβάζουσας οντότητας, που καταρτίζει 

και διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων 

με στοιχεία ενεργητικού ή άλλο 

πρόγραμμα τιτλοποίησης που αγοράζει 

ανοίγματα από τρίτες οντότητες· 

(5) ως «ανάδοχη οντότητα» νοείται ένα 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, όπως ορίζεται στα σημεία 1) 

και 2) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή 

πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας ή 

επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας υπό 

την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη 

χώρα εφαρμόζει στη εν λόγω οντότητα 

απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και 

εποπτείας οι οποίες είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμες με τις ισχύουσες στην 

Ένωση, πλην μεταβιβάζουσας οντότητας ή 

αρχικού δανειοδότη, που καταρτίζει και 

διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων 

με στοιχεία ενεργητικού ή άλλο 

πρόγραμμα τιτλοποίησης που αγοράζει 

ανοίγματα από τρίτες οντότητες· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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.) 

 

Τροπολογία  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) ως «ανάδοχη οντότητα» νοείται ένα 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, πλην 

μεταβιβάζουσας οντότητας, που καταρτίζει 

και διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων 

με στοιχεία ενεργητικού ή άλλο 

πρόγραμμα τιτλοποίησης που αγοράζει 

ανοίγματα από τρίτες οντότητες· 

(5) ως «ανάδοχη οντότητα» νοείται ένα 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575, πλην 

μεταβιβάζουσας οντότητας, που καταρτίζει 

και διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων 

με στοιχεία ενεργητικού ή άλλο 

πρόγραμμα τιτλοποίησης που αγοράζει 

ανοίγματα από τρίτες οντότητες. Για τους 

σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο 

ανάδοχος θεωρείται επίσης ότι 

διαχειρίζεται μια πράξη ή πρόγραμμα 

τιτλοποίησης, όπου η εν λόγω πράξη ή 

πρόγραμμα συνεπάγεται καθημερινή 

ενεργό διαχείριση χαρτοφυλακίου που 

ανατίθεται σε μια οντότητα που έχει 

εξουσιοδοτηθεί για την άσκηση αυτής 

της δραστηριότητας σύμφωνα με την 

οδηγία 2014/65/ΕΕ, την οδηγία 

2011/61/ΕΕ ή την οδηγία 2009/65/ΕΚ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) ως «θεματοφύλακας (trustee)» 

νοείται μια κρατικά αδειοδοτημένη 

οντότητα, ανεξάρτητη από την ανάδοχη 

οντότητα και τη μεταβιβάζουσα 

οντότητα, εγκατεστημένη σε κράτος 

μέλος με σκοπό τη διαχείριση μιας 

ΟΕΣΤ, η οποία διενεργεί παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου εξ ονόματος και 

λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το 
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συμφέρον των επενδυτών ενώ είναι 

επίσης εξουσιοδοτημένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση με τα τμήματα 1 ή 2 του 

κεφαλαίου 3 του παρόντος κανονισμού 

(κριτήρια STS)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ως «τμήμα τιτλοποίησης» νοείται 

ένα συμβατικά προσδιοριζόμενο μέρος 

του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται 

με άνοιγμα ή με ομάδα ανοιγμάτων, η 

κατοχή θέσης στο οποίο συνεπάγεται 

κίνδυνο πιστωτικής ζημίας μεγαλύτερο ή 

μικρότερο από ισόποση θέση σε άλλο 

ανάλογο μέρος πιστωτικού κινδύνου, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιστωτική 

προστασία που παρέχεται άμεσα από 

τρίτους σε όσους κατέχουν θέσεις στο εν 

λόγω ή σε άλλα μέρη πιστωτικού 

κινδύνου· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) ως «πρόγραμμα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων 

με στοιχεία ενεργητικού» ή «πρόγραμμα 

ABCP» νοείται ένα πρόγραμμα 

τιτλοποίησης εκδιδόμενων τίτλων που 

διαγράφεται 
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έχουν κυρίως μορφή εμπορικών 

χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία 

ενεργητικού και αρχική ληκτότητα 

μικρότερη ή ίση του ενός έτους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) ως «συναλλαγή εμπορικών 

χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία 

ενεργητικού» ή «συναλλαγή ABCP» 

νοείται μια τιτλοποίηση στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος ABCP· 

(8) διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  195 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) ως «συναλλαγή εμπορικών 

χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία 

ενεργητικού» ή «συναλλαγή ABCP» 

νοείται μια τιτλοποίηση στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος ABCP· 

(8) ως «συναλλαγή εμπορικών 

χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία 

ενεργητικού» ή «συναλλαγή ABCP» 

νοείται μια τιτλοποίηση η οποία 

χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

από πρόγραμμα ABCP· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πολλές ιδιωτικές πράξεις τιτλοποίησης έχουν έναν αριθμό επενδυτών προτεραιότητας όπως 
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προγράμματα ABCP ή έναν συνδυασμό προγραμμάτων ABCP και πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

άλλων επενδυτών. Το να οριστεί ή να περιγραφεί μια «συναλλαγή ABCP» ως διενεργούμενη 

«στο πλαίσιο» ενός προγράμματος ABCP δημιουργεί σύγχυση και θα ήταν υπερβολικά 

περιοριστικό εάν δεν περιελάμβανε τέτοιες κοινοπρακτικές συναλλαγές. 

 

Τροπολογία  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) ως «παραδοσιακή τιτλοποίηση» 

νοείται μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει 

την οικονομική μεταφορά των 

τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την μεταβίβαση της 

κυριότητας των τιτλοποιούμενων 

ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον ίδρυμα 

σε ΟΕΣΤ ή μέσω μερικής συμμετοχής 

της ΟΕΣΤ. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι δεν 

αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις 

πληρωμών του μεταβιβάζοντος 

ιδρύματος· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) ως «παραδοσιακή τιτλοποίηση» 

νοείται μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει 

την οικονομική μεταφορά των 

τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την μεταβίβαση της 

κυριότητας των τιτλοποιούμενων 

ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον ίδρυμα 

σε ΟΕΣΤ ή μέσω μερικής συμμετοχής 

της ΟΕΣΤ. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι δεν 

διαγράφεται 
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αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις 

πληρωμών του μεταβιβάζοντος 

ιδρύματος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την κριτική που διατυπώνεται από διάφορες πηγές (π.χ. από το Finance Watch), η 

τμηματοποίηση δημιουργεί τεράστια επιπρόσθετη περιπλοκότητα και συγκρούσεις συμφερόντων 

και, συνεπώς, δεν μπορεί να αποτελεί μέρος ενός πλαισίου για την απλή τιτλοποίηση, αλλά 

μπορεί να υπάρχει εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου. Η τμηματοποίηση τείνει επίσης να 

προσελκύει λιγότερο καλά πληροφορημένους επενδυτές που στηρίζονται περισσότερο στις 

θετικές αξιολογήσεις αντί να επιδεικνύουν οι ίδιοι δέουσα επιμέλεια. 

 

Τροπολογία  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) ως «παραδοσιακή τιτλοποίηση» 

νοείται μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει 

την οικονομική μεταφορά των 

τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την μεταβίβαση της 

κυριότητας των τιτλοποιούμενων 

ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον ίδρυμα σε 

ΟΕΣΤ ή μέσω μερικής συμμετοχής της 

ΟΕΣΤ. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι δεν 

αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις πληρωμών 

του μεταβιβάζοντος ιδρύματος· 

(9) ως «παραδοσιακή τιτλοποίηση» 

νοείται μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει 

τη μεταφορά του οικονομικού 

συμφέροντος στα τιτλοποιούμενα 

ανοίγματα μέσω της νόμιμης 

μεταβίβασης της κυριότητας ή μέσω 

ανάθεσης, μεταβίβασης, 

καταπιστεύματος ή καταχώρισης με 

ανάλογο νομικό αποτέλεσμα των 

τιτλοποιούμενων ανοιγμάτων από το 

μεταβιβάζον ίδρυμα σε ΟΕΣΤ ή μέσω 

μερικής συμμετοχής της ΟΕΣΤ. Οι 

εκδιδόμενοι τίτλοι δεν αντιπροσωπεύουν 

υποχρεώσεις πληρωμών της 

μεταβιβάζουσας οντότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Pervenche Berès 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) ως «βιώσιμη και υπεύθυνη 

επένδυση» (sustainable and responsible 

investment - SRI) νοείται μια μακρόπνοη 

επενδυτική προσέγγιση η οποία λαμβάνει 

υπόψη Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς 

και σχετικούς με τη Διακυβέρνηση (ΠΚ∆) 

παράγοντες στη διαδικασία έρευνας, 

ανάλυσης και επιλογής τίτλων σε ένα 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Συνδυάζει 

θεμελιώδη ανάλυση και αξιολόγηση των 

παραγόντων ΠΚΔ προκειμένου να 

συλλάβει καλύτερα τις μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις για τους επενδυτές και να 

επιτύχει οφέλη για την κοινωνία 

επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των 

εταιρειών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) ως «σύνθετη τιτλοποίηση» νοείται 

μια τιτλοποίηση κατά την οποία η 

μεταφορά κινδύνου επιτυγχάνεται με τη 

χρήση πιστωτικών παράγωγων μέσων ή 

εγγυήσεων και τα τιτλοποιούμενα 

ανοίγματα εξακολουθούν να αποτελούν 

ανοίγματα της μεταβιβάζουσας 

οντότητας· 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) ως «σύνθετη τιτλοποίηση» νοείται 

μια τιτλοποίηση κατά την οποία η 

μεταφορά κινδύνου επιτυγχάνεται με τη 

χρήση πιστωτικών παράγωγων μέσων ή 

εγγυήσεων και τα τιτλοποιούμενα 

ανοίγματα εξακολουθούν να αποτελούν 

ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας· 

(10) ως «σύνθετη τιτλοποίηση» νοείται 

μια τιτλοποίηση κατά την οποία η 

μεταφορά κινδύνου επιτυγχάνεται με τη 

χρήση πιστωτικών παράγωγων μέσων ή 

εγγυήσεων και τα τιτλοποιούμενα 

ανοίγματα εξακολουθούν να αποτελούν 

ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας· 

δεν αναγνωρίζεται σε καμία περίπτωση 

ως STS· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, η σύνθετη τιτλοποίηση προκαλεί πρόσθετο πιστωτικό 

κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, πιθανή περιπλοκότητα και πρόσθετη αδιαφάνεια, και πρέπει 

επίσης να παραμείνει εκτός του πλαισίου STS. 

 

Τροπολογία  202 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) ως «επενδυτής» νοείται πρόσωπο 

που κατέχει τίτλους οι οποίοι προκύπτουν 

από τιτλοποίηση· 

(11) ως «επενδυτής» νοείται πρόσωπο 

που κατέχει άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο 

το οποίο προκύπτει από τιτλοποίηση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της τιτλοποίησης είναι πολύ ευρύς και μπορεί να περιλαμβάνει διευθετήσεις που δεν 

εμπεριέχουν την έκδοση τίτλων και ο ορισμός του επενδυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει το 

γεγονός αυτό. Με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στις, και σε σχέση με τις, κεφαλαιακές 
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απαιτήσεις και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την τιτλοποίηση, ο όρος δεν 

περιορίζεται γενικά στον κάτοχο «τίτλων». 

 

Τροπολογία  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) ως «επενδυτής» νοείται πρόσωπο 

που κατέχει τίτλους οι οποίοι προκύπτουν 

από τιτλοποίηση· 

(11) ως «επενδυτής» νοείται πρόσωπο 

που κατέχει θέση τιτλοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) ως «θεσμικοί επενδυτές» νοούνται 

οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 1) της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 

ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)· 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 13 σημείο 4) της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ιδρύματα 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25, σύμφωνα με το άρθρο 2 

αυτής, εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει 

επιλέξει να μην εφαρμόσει τη 

συγκεκριμένη οδηγία πλήρως ή εν μέρει 

(12) ως «θεσμικοί επενδυτές» νοούνται 

οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες 

οντότητες: 
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στο συγκεκριμένο ίδρυμα, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας· ένας 

διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών 

επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 

οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, που 

διαχειρίζονται ή/και διαθέτουν στην 

αγορά ΟΕΕ στην Ένωση, ή ένας 

εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ, ο 

οποίος είναι μια εταιρεία επενδύσεων με 

άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 

2009/65/ΕΚ, η οποία δεν έχει ορίσει 

εταιρεία διαχείρισης με άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία για τη 

διαχείρισή της27· ή ένας εσωτερικά 

διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ, ο οποίος είναι 

μια εταιρεία επενδύσεων με άδεια 

λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 

2009/65/ΕΚ, η οποία δεν έχει ορίσει 

εταιρεία διαχείρισης με άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία για τη 

διαχείρισή της· ή πιστωτικά ιδρύματα ή 

επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 

2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/575· 

__________________ __________________ 

25 Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και 

την εποπτεία των ιδρυμάτων που 

προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 

23.9.2003, σ. 10). 

25 Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και 

την εποπτεία των ιδρυμάτων που 

προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 

23.9.2003, σ. 10). 

26 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και 

για την τροποποίηση των οδηγιών 

2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 

1.7.2011, σ. 1). 

26 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές 

οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και 

για την τροποποίηση των οδηγιών 

2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 

1.7.2011, σ. 1). 

27 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

27 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 
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διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32). 

διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32). 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – σημείο i (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης 

κατά την έννοια του άρθρου 117 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 (1α), διεθνής οργανισμός ή 

αναπτυξιακή οντότητα. 

 --------- 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 

επιχειρήσεις επενδύσεων 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) ως «τιτλοποίηση ισολογισμού» 

νοείται μια πράξη τιτλοποίησης η οποία 

διαρθρώνεται από ένα ίδρυμα με σκοπό 

τη μεταφορά του κινδύνου από ανοίγματα 

που έχει μεταβιβάσει το ίδιο το ίδρυμα ή 

μία από τις θυγατρικές του στο 
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επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εκτός του 

ισολογισμού του, και κατά την οποία η 

μεταφορά κινδύνου επιτυγχάνεται με τη 

χρήση πιστωτικών παράγωγων μέσων ή 

εγγυήσεων και τα τιτλοποιούμενα 

ανοίγματα εξακολουθούν να αποτελούν 

ανοίγματα του μεταβιβάζοντος 

ιδρύματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  207 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) ως «εταιρεία διαχείρισης» νοείται 

μια εταιρεία, η κανονική δραστηριότητα 

της οποίας είναι η διαχείριση της ΟΕΣΤ· 

Or. en 
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Τροπολογία  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) ως «θέση τιτλοποίησης» νοείται 

άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο στο 

πλαίσιο τιτλοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) ως «θέση τιτλοποίησης» νοείται 

πιστωτικό άνοιγμα σε τιτλοποίηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) ως «δημόσια τιτλοποίηση» νοείται 

πιστωτικό άνοιγμα σε τιτλοποίηση στο 

οποίο: 

 α) ορισμένες ή όλες οι προκύπτουσες 

θέσεις τιτλοποίησης τις οποίες κατέχουν 

οι επενδυτές είναι σε μορφή 

χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την 
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έννοια της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· και 

 β) τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα 

εκδίδονται ή έχουν εκδοθεί υπό συνθήκες 

οι οποίες απαιτούν είτε: 

 i) την έκδοση ενημερωτικού δελτίου 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 

2003/71/ΕΚ· είτε 

 ii) τη δημοσίευση εγγράφου προσφοράς 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τους 

κανόνες του τόπου διαπραγμάτευσης 

στον οποίο γίνονται δεκτά προς 

διαπραγμάτευση τα εν λόγω 

χρηματοπιστωτικά μέσα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένες τιτλοποιήσεις μπορεί να είναι δημόσιες πράξεις, ενώ άλλες ιδιωτικές. Ο κανονισμός 

πρέπει να περιλαμβάνει έναν αξιόπιστο ορισμό ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο. 

 

Τροπολογία  211 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Εμβέλεια της αγοράς τιτλοποιήσεων 

 1. Οι επενδυτές που εμπλέκονται σε 

τιτλοποιήσεις είναι θεσμικοί επενδυτές. 

 2. Σε μια τιτλοποίηση, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης είναι 

ρυθμιζόμενη οντότητα όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί1α 

και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2014/17/ΕΕ1β, ή πολυμερής 

τράπεζα ανάπτυξης κατά την έννοια του 

άρθρου 117 παράγραφος 2 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/20131γ. 

 __________________ 

 1α. Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη 

συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων 

χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων και για την 

τροποποίηση των οδηγιών του 

Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 

92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 

93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ 

(ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1). 

 1β. Οδηγία 2014/17/ΕΕ της 4ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 

συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 

ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 

(οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια). 

 1γ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 

επιχειρήσεις επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Επιλέξιμες οντότητες σε τιτλοποιήσεις 

 1. Οι επενδυτές που εμπλέκονται σε 

τιτλοποιήσεις είναι θεσμικοί επενδυτές. 
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 2. Σε μία τιτλοποίηση, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης είναι 

ρυθμιζόμενη οντότητα όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2β 

 Απαγόρευση της επανατιτλοποίησης 

 Τα υποκείμενα ανοίγματα σε μία 

τιτλοποίηση δεν περιλαμβάνουν 

τιτλοποιήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένας θεσμικός επενδυτής, πριν 

εκτεθεί σε τιτλοποίηση, επαληθεύει ότι: 

1. Ένας θεσμικός επενδυτής, εκτός 

της μεταβιβάζουσας οντότητας, της 

ανάδοχης οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη μιας τιτλοποίησης, πριν 

εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο της 

τιτλοποίησης, επαληθεύει ότι: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να είναι αναγκαία η συμμόρφωση της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και αυτό πρέπει να 

διευκρινίζεται. Πρέπει να είναι σαφές ότι, όπως και με τις τρέχουσες απαιτήσεις δέουσας 

επιμέλειας, οι υποχρεώσεις πρέπει να ενεργοποιούνται όταν η συναφής οντότητα αναλαμβάνει 

άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο/κίνδυνο που απορρέει από κεφαλαιακή ζημία. 

 

Τροπολογία  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένας θεσμικός επενδυτής, πριν 

εκτεθεί σε τιτλοποίηση, επαληθεύει ότι: 

1. Ένας θεσμικός επενδυτής, πριν 

εκτεθεί σε θέση τιτλοποίησης, επαληθεύει 

ότι: 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα ή 

ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημεία 1) και 2) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης χορηγεί όλες τις πιστώσεις 

του με βάση εύλογα και σαφώς 

προσδιορισμένα κριτήρια και σαφείς 

διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, 

ανανέωσης και χρηματοδότησης αυτών 

των πιστώσεων και διαθέτει 

αποτελεσματικά συστήματα για την 

εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων και 

διαγράφεται 
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διαδικασιών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  217 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα ή 

ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι πιστωτικό 

ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013, η μεταβιβάζουσα οντότητα 

ή ο αρχικός δανειοδότης χορηγεί όλες τις 

πιστώσεις του με βάση εύλογα και σαφώς 

προσδιορισμένα κριτήρια και σαφείς 

διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, 

ανανέωσης και χρηματοδότησης αυτών 

των πιστώσεων και διαθέτει 

αποτελεσματικά συστήματα για την 

εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων και 

διαδικασιών· 

α) όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα ή 

ο αρχικός δανειοδότης δεν είναι πιστωτικό 

ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημεία 1) και 2) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013, η μεταβιβάζουσα οντότητα 

ή ο αρχικός δανειοδότης χορηγεί τις 

σχετικές πιστώσεις με βάση εύλογα και 

σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και 

σαφείς διαδικασίες έγκρισης, 

τροποποίησης, ανανέωσης και 

χρηματοδότησης αυτών των πιστώσεων 

και διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα 

για την εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων 

και διαδικασιών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένας επενδυτής δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να διενεργεί εκτίμηση δέουσας επιμέλειας 

στην ίδια τη μεταβιβάζουσα οντότητα/αρχικό δανειοδότη και σε όλες τις πιστώσεις της/του. Θα 

ήταν στην καλύτερη περίπτωση μη πρακτικό και στη χειρότερη αδύνατο για τους επενδυτές να 

επιδεικνύουν επιμέλεια σε σχέση με τις πιστώσεις μη τραπεζικών/υπαγόμενων στον κανονισμό 

CRR επιχειρήσεων επενδύσεων οι οποίες λειτουργούν ως μεταβιβάζουσες οντότητες/αρχικοί 

δανειοδότες. 

 

Τροπολογία  218 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διατηρεί σημαντικό καθαρό οικονομικό 

συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού, και το αποκαλύπτει 

στον θεσμικό επενδυτή, σύμφωνα με το 

άρθρο 5· 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διατηρεί πάντα σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, και το 

αποκαλύπτει στον θεσμικό επενδυτή, 

σύμφωνα με το άρθρο 5· 

Or. it 

 

Τροπολογία  219 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διατηρεί σημαντικό καθαρό οικονομικό 

συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού, και το αποκαλύπτει 

στον θεσμικό επενδυτή, σύμφωνα με το 

άρθρο 5· 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διατηρεί σημαντικό καθαρό οικονομικό 

συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού, και το αποκαλύπτει 

στον θεσμικό επενδυτή, σύμφωνα με: 

 i) το άρθρο 4 στην περίπτωση 

τιτλοποίησης που εκδίδεται κατά ή μετά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού ή τιτλοποίησης 

στην οποία εφαρμόζεται ο παρών 

κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 28 

παράγραφος 4α· είτε 

 ii) τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4β, 

στην περίπτωση τιτλοποίησης που 

εκδίδεται πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Στην τρέχουσα διατύπωσή της, η συγκεκριμένη πτυχή των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 

άπτεται της προγραμματισμένης εφαρμογής των αναδιατυπωμένων απαιτήσεων για τη 

διατήρηση του κινδύνου με μελλοντική προοπτική όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 

(μεταβατικές διατάξεις). Θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα εάν οι επενδυτές υποχρεούνται 

να αξιολογούν τη συμμόρφωση όσον αφορά τη διατήρηση για όλες τις πράξεις 

(συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων από προηγούμενες χρήσεις) στο πλαίσιο του 

αναδιατυπωμένου προτύπου. 

 

Τροπολογία  220 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με τη συχνότητα και τις 

λεπτομέρειες που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο· 

γ) μία ή περισσότερες μεταξύ της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της 

ανάδοχης οντότητας και της ΟΕΣΤ έχουν 

διαθέσει ή συμφώνησαν να διαθέσουν 

επαρκείς πληροφορίες για τους σκοπούς 

της διενέργειας των αξιολογήσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

και παράγραφος 3 του παρόντος 

κανονισμού· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια υποχρέωση σε αυτή την κατεύθυνση δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας δέσμης 

υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επενδυτές και 

δεν είναι σαφές γιατί θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης κατ' 

αυτό τον τρόπο. 

 

Τροπολογία  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με τη συχνότητα και τις 

λεπτομέρειες που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο. 

γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με τον φορέα πιστοποίησης 

τρίτου μέρους καθώς και τη συχνότητα 

και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο 

εν λόγω άρθρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με τη συχνότητα και τις 

λεπτομέρειες που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο. 

γ) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, 

κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται από το άρθρο 5 του παρόντος 

κανονισμού, σύμφωνα με τη συχνότητα 

και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο 

εν λόγω άρθρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν εκτεθούν σε τιτλοποίηση, οι 

θεσμικοί επενδυτές διενεργούν επίσης 

2. Πριν εκτεθούν στον πιστωτικό 

κίνδυνο μιας τιτλοποίησης, οι θεσμικοί 
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εκτίμηση δέουσας επιμέλειας ανάλογη των 

συνεπαγόμενων κινδύνων, η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 

επενδυτές διενεργούν επίσης εκτίμηση 

δέουσας επιμέλειας ανάλογη των 

συνεπαγόμενων κινδύνων, η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν εκτεθούν σε τιτλοποίηση, οι 

θεσμικοί επενδυτές διενεργούν επίσης 

εκτίμηση δέουσας επιμέλειας ανάλογη των 

συνεπαγόμενων κινδύνων, η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 

2. Πριν εκτεθούν σε θέση 

τιτλοποίησης, οι θεσμικοί επενδυτές 

διενεργούν επίσης εκτίμηση δέουσας 

επιμέλειας ανάλογη των συνεπαγόμενων 

κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 

(α) και (β), στην περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενου προγράμματος ABCP, 

οι θεσμικοί επενδυτές στα σχετικά 

εμπορικά χρεόγραφα λαμβάνουν υπόψη 

τα χαρακτηριστικά του προγράμματος 

ABCP και τη στήριξη της ρευστότητας 

από τον ανάδοχο. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Για τους επενδυτές σε πρόγραμμα ABCP που εκδόθηκε από εταιρείες-οχήματα πολλών 

πωλητών με συναλλαγές οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από ταμειακή διευκόλυνση την 

οποία παρέχει η ανάδοχη οντότητα, άλλα χαρακτηριστικά εκτός αυτών που αναφέρονται στο 

σημείο β) (σημεία ενεργοποίησης, πιστωτικές ενισχύσεις, ορισμός της αθέτησης) έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση·της θέσης τιτλοποίησής τους. 

 

Τροπολογία  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις που 

χαρακτηρίζονται ως STS, κατά πόσον η 

τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις STS, 

που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή 

στα άρθρα 11 έως 14. Οι θεσμικοί 

επενδυτές μπορούν να βασιστούν δεόντως 

στην κοινοποίηση STS, σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 1, και στις 

πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα και την ΟΕΣΤ σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

γ) όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις που 

χαρακτηρίζονται ως STS, κατά πόσον η 

τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις STS, 

που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή 

στα άρθρα 11 έως 14. Οι θεσμικοί 

επενδυτές μπορούν να βασιστούν δεόντως 

στον φορέα πιστοποίησης τρίτου μέρους 

και στην κοινοποίηση STS, σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 1, και στις 

πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα και την ΟΕΣΤ σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι θεσμικοί επενδυτές που 

εκτίθενται σε τιτλοποίηση τουλάχιστον: 

3. Οι θεσμικοί επενδυτές που 

εκτίθενται στον πιστωτικό κίνδυνο 

τιτλοποίησης τουλάχιστον: 
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Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι θεσμικοί επενδυτές που 

εκτίθενται σε τιτλοποίηση τουλάχιστον: 

3. Οι θεσμικοί επενδυτές που 

εκτίθενται σε θέση τιτλοποίησης 

τουλάχιστον: 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) καθιερώνουν γραπτές διαδικασίες 

ανάλογες με το προφίλ κινδύνου της θέσης 

τιτλοποίησης και κατάλληλες για το 

χαρτοφυλάκιο εντός και εκτός 

συναλλαγών, κατά περίπτωση, για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 

παραγράφους 1 και 2 των επιδόσεων της 

θέσης τιτλοποίησης και των υποκείμενων 

ανοιγμάτων σε συνεχή βάση. Κατά 

περίπτωση, οι εν λόγω γραπτές διαδικασίες 

περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 

είδους ανοίγματος, του ποσοστού των 

δανείων σε καθυστέρηση άνω των 30, 60 

και 90 ημερών, των ποσοστών αθέτησης, 

των ποσοστών πρόωρης εξόφλησης, των 

δανείων με αγωγή κατασχέσεως, του 

ποσοστού ανάκτησης, των επαναγορών, 

των τροποποιήσεων δανείων, των 

διακοπών πληρωμής, του είδους και της 

πληρότητας της εξασφάλισης, της 

α) καθιερώνουν γραπτές διαδικασίες 

ανάλογες με το προφίλ κινδύνου της θέσης 

τιτλοποίησης και κατάλληλες για το 

χαρτοφυλάκιο εντός και εκτός 

συναλλαγών, κατά περίπτωση, για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 

παραγράφους 1 και 2 των επιδόσεων της 

θέσης τιτλοποίησης και των υποκείμενων 

ανοιγμάτων σε συνεχή βάση. Κατά 

περίπτωση, οι εν λόγω γραπτές διαδικασίες 

περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του 

είδους ανοίγματος, του ποσοστού των 

δανείων σε καθυστέρηση άνω των 30, 60 

και 90 ημερών, των ποσοστών αθέτησης, 

των ποσοστών πρόωρης εξόφλησης, των 

δανείων με αγωγή κατασχέσεως, του 

ποσοστού ανάκτησης, των επαναγορών, 

των τροποποιήσεων δανείων, των 

διακοπών πληρωμής, του είδους και της 

πληρότητας της εξασφάλισης, της 
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κατανομής συχνότητας των βαθμών 

πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων μέτρων 

φερεγγυότητας στα υποκείμενα ανοίγματα, 

της γεωγραφικής και κλαδικής 

διαφοροποίησης, της κατανομής 

συχνότητας του λόγου «δάνειο/αξία» με 

εύρος που διευκολύνει την επαρκή 

ανάλυση ευαισθησίας. Όταν τα 

υποκείμενα ανοίγματα αποτελούν τα ίδια 

τιτλοποιήσεις, οι θεσμικοί επενδυτές 

παρακολουθούν επίσης τα υποκείμενα 

ανοίγματα των εν λόγω τιτλοποιήσεων· 

κατανομής συχνότητας των βαθμών 

πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων μέτρων 

φερεγγυότητας στα υποκείμενα ανοίγματα, 

της γεωγραφικής και κλαδικής 

διαφοροποίησης, της κατανομής 

συχνότητας του λόγου «δάνειο/αξία» με 

εύρος που διευκολύνει την επαρκή 

ανάλυση ευαισθησίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σχετίζεται με την απαγόρευση της επανατιτλοποίησης. 

 

Τροπολογία  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πραγματοποιούν τακτικά 

προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις 

ταμειακές ροές και τις αξίες των 

εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα που είναι ανάλογα 

με τη φύση, την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα του κινδύνου της θέσης 

τιτλοποίησης· 

β) πραγματοποιούν τακτικά 

προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις 

ταμειακές ροές και τις αξίες των 

εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα που είναι ανάλογα 

με τη φύση, την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα του κινδύνου της θέσης 

τιτλοποίησης· η παρούσα απαίτηση 

ωστόσο δεν εφαρμόζεται όταν οι 

επενδυτές εκτίθενται σε τιτλοποιήσεις 

STS· 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Pervenche Berès 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πραγματοποιούν τακτικά 

προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις 

ταμειακές ροές και τις αξίες των 

εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα που είναι ανάλογα 

με τη φύση, την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα του κινδύνου της θέσης 

τιτλοποίησης· 

β) όταν εκτίθενται σε τιτλοποιήσεις 

που δεν χαρακτηρίζονται ως STS, 

πραγματοποιούν τακτικά προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων στις ταμειακές ροές 

και τις αξίες των εξασφαλίσεων που 

υποστηρίζουν τα υποκείμενα ανοίγματα 

που είναι ανάλογα με τη φύση, την 

κλίμακα και την πολυπλοκότητα του 

κινδύνου της θέσης τιτλοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στην περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενων συναλλαγών ABCP, 

πραγματοποιούν τακτικά προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων πάνω στην 

πιστοληπτική ικανότητα του παρόχου της 

ταμειακής διευκόλυνσης και όχι στα 

τιτλοποιημένα ανοίγματα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 
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Τροπολογία  233 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος 

άρθρου, όταν ένας θεσμικός επενδυτής 

έχει εξουσιοδοτήσει επιχειρήσεις 

επενδύσεων ή ρυθμιζόμενους 

διαχειριστές ενεργητικού να λαμβάνουν 

επενδυτικές αποφάσεις διαχείρισης που 

ίσως τον εκθέσουν σε τιτλοποίηση, ο 

θεσμικός επενδυτής μπορεί να υποδείξει 

στις εν λόγω επιχειρήσεις επενδύσεων ή 

ρυθμιζόμενους διαχειριστές ενεργητικού 

να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

βάσει του παρόντος άρθρου σε σχέση με 

κάθε άνοιγμα σε τιτλοποίηση που 

απορρέει από τις αποφάσεις αυτές. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν ένας 

θεσμικός επενδυτής καλείται δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις άλλου θεσμικού επενδυτή 

και δεν το πράττει, κάθε κύρωση που 

μπορεί να επιβληθεί για τους σκοπούς του 

άρθρου 17 και 18 να μπορεί να επιβληθεί 

στον θεσμικό επενδυτή που έχει τη 

διαχείριση και όχι σε εκείνον που 

εκτίθεται στην τιτλοποίηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς πολλοί θεσμικοί επενδυτές αναθέτουν τη διαχείριση του ενεργητικού τους σε διαχειριστή 

ενεργητικού, είτε μέσω χωριστής εντολής είτε μέσω επενδυτικού οχήματος, ο εν λόγω 

διαχειριστής ενεργητικού πρέπει να επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τιτλοποιήσεις που 

έχουν αγοραστεί εξ ονόματος του θεσμικού επενδυτή. 
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Τροπολογία  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν ένας θεσμικός επενδυτής 

έχει δώσει σε άλλο θεσμικό επενδυτή 

εξουσιοδότηση να λάβει επενδυτικές 

αποφάσεις διαχείρισης που ίσως τον 

εκθέσουν σε θέση τιτλοποίησης, ο 

θεσμικός επενδυτής μπορεί να υποδείξει 

στον εν λόγω φορέα διαχείρισης να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει 

του παρόντος άρθρου σε σχέση με κάθε 

άνοιγμα σε τιτλοποίηση που απορρέει από 

τις αποφάσεις αυτές. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε, όταν ένας θεσμικός 

επενδυτής καλείται δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις άλλου θεσμικού επενδυτή 

και δεν το πράττει, κάθε κύρωση που 

μπορεί να επιβληθεί για τους σκοπούς του 

άρθρου 17 και 18 του παρόντος 

κανονισμού να μπορεί να επιβληθεί στον 

θεσμικό επενδυτή που έχει τη διαχείριση 

και όχι σε εκείνον που εκτίθεται στην 

τιτλοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 25 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 
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οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 25 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 
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σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο τουλάχιστον 

του 20 %. Όταν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ 

τους ποιος θα διατηρήσει το σημαντικό 

καθαρό οικονομικό συμφέρον, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα διατηρεί το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον. 

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης για καμία 

τιτλοποίηση. Το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον μετράται κατά τη 

δημιουργία και καθορίζεται από την 

ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού 

στοιχείων. Το σημαντικό οικονομικό 

συμφέρον δεν κατανέμεται μεταξύ 

διαφορετικών τύπων οντοτήτων που 

διατηρούν συμφέρον και δεν υπόκειται σε 

μείωση ή την αντιστάθμιση του 

πιστωτικού κινδύνου. 

Or. it 
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Τροπολογία  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 20 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 20 % ή του 
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η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

ποσοστού που ορίζεται στα ρυθμιστικά 

τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

Εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην 

Ένωση και συμμετέχουν άμεσα στην 

τιτλοποίηση, η μεταβιβάζουσα οντότητα, 

η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης μιας τιτλοποίησης διατηρούν 

σε συνεχή βάση καθαρό οικονομικό 

συμφέρον στην τιτλοποίηση όχι μικρότερο 

του 5 %. Όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα, 

η ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ 

τους ποιος θα διατηρήσει το σημαντικό 

καθαρό οικονομικό συμφέρον, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα διατηρεί το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον. 
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σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εφαρμογή των 

απαιτήσεων διατήρησης για καμία 

τιτλοποίηση. Το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον μετράται κατά τη 

δημιουργία και καθορίζεται από την 

ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού 

στοιχείων. Το σημαντικό οικονομικό 

συμφέρον δεν κατανέμεται μεταξύ 

διαφορετικών τύπων οντοτήτων που 

διατηρούν συμφέρον και δεν υπόκειται σε 

μείωση ή την αντιστάθμιση του 

πιστωτικού κινδύνου. Όταν μια 

εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα οντότητα η 

οποία επέχει ρόλο μεταβιβάζουσας 

οντότητας, ανάδοχης οντότητας ή 

αρχικού δανειοδότη δεσμεύεται να 

διατηρεί σε συνεχή βάση καθαρό 

οικονομικό συμφέρον στην τιτλοποίηση 

όχι μικρότερο του 5 % σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, δεν απαιτείται από την 

εγκατεστημένη στην ΕΕ οντότητα όπως 

ορίζεται στο πρώτο εδάφιο συμμόρφωση 

με την παρούσα απαίτηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις διατήρησης δυνάμει του άρθρου 4 εφαρμόζονται στις συναφείς οντότητες που 

συμμετέχουν στην τιτλοποίηση και μόνο. Αυτό είναι αναγκαίο για λόγους σαφήνειας δεδομένου 

ότι ο ορισμός της μεταβιβάζουσας οντότητας και η έννοια του αρχικού δανειοδότη έχουν 

αρκετή ευρύτητα ώστε να συμπεριλαμβάνουν οντότητες που συμμετέχουν στη δημιουργία του 

ενεργητικού αλλά μπορεί να μην εμπλέκονται καθόλου στη χρηματοδότηση των στοιχείων 

ενεργητικού μέσω της τιτλοποίησης, ούτε να γνωρίζουν σχετικά. 

 

Τροπολογία  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 
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καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία 

των εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

στην τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %, 

που μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία 

των εκτός ισολογισμού στοιχείων. Όταν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση του Συμβουλίου στην παρούσα διάταξη είναι σαφέστερη. 

 

Τροπολογία  242 

Brian Hayes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση όχι μικρότερο του 5 %. Όταν 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης δεν 

έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος θα 

διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης μιας 

τιτλοποίησης διατηρούν σε συνεχή βάση 

καθαρό οικονομικό συμφέρον στην 

τιτλοποίηση σε ποσοστό τουλάχιστον 5 %. 

Όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ποιος 

θα διατηρήσει το σημαντικό καθαρό 

οικονομικό συμφέρον, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό 
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οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

οικονομικό συμφέρον. Δεν επιτρέπεται η 

πολλαπλή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διατήρησης για καμία τιτλοποίηση. Το 

σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον 

μετράται κατά τη δημιουργία και 

καθορίζεται από την ονομαστική αξία των 

εκτός ισολογισμού στοιχείων. Το 

σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν 

κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον και 

δεν υπόκειται σε μείωση ή την 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  243Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά παρέκκλιση του 

προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό 

διατήρησης του κινδύνου μπορεί να 

μειωθεί στο 10 % όταν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα των υποκείμενων ανοιγμάτων 

έχει διατηρήσει το σύνολο των εν λόγω 

ανοιγμάτων στον ισολογισμό της για 

περισσότερο από το ήμισυ της αρχικής 

διάρκειάς τους. 

 Όταν η ελάχιστη διατήρηση στον 

ισολογισμό της μεταβιβάζουσας 

οντότητας (MRBS) των εν λόγω 

ανοιγμάτων είναι μικρότερη από το ήμισυ 

της αρχικής διάρκειάς τους η απαίτηση 

διατήρησης του κινδύνου θα είναι 

αναλογική, ως εξής: 

 ποσοστό διατήρησης του κινδύνου = 

25 % - 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

the purpose of the amendment is to a) Ενίσχυση του προσωπικού διακυβεύματος και β) παροχή 

κινήτρων για τιτλοποίηση δανείων τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πέρασμα του χρόνου 

στον ισολογισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας. 

 

Τροπολογία  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 5 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1: 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 25 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 5 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1: 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται τουλάχιστον του 20 % 

θεωρούνται μόνο οι κατωτέρω 

περιπτώσεις, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1: 

Or. it 

 

Τροπολογία  246 

Jakob von Weizsäcker 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 5 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1: 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 20 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του 5 % θεωρούνται μόνο οι 

κατωτέρω περιπτώσεις, κατά την έννοια 

της παραγράφου 1: 

2. Ως διατήρηση σημαντικού καθαρού 

οικονομικού συμφέροντος που δεν 

υπολείπεται του ποσοστού που 

καθορίζεται κατά την παράγραφο 1 
θεωρούνται μόνο οι κατωτέρω 

περιπτώσεις: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αντικατάσταση του «5 %» με τη φράση «ποσοστό[ού] που καθορίζεται/καθοριζόμενο κατά 

την παράγραφο 1» πρέπει να γίνει σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η διατήρηση ποσοστού α) η διατήρηση ποσοστού 
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τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

τουλάχιστον 25 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης 

που έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 20 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα ανοίγματα που έχουν 

πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε επενδυτές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 20 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον ίσου με το καθοριζόμενο 

κατά την παράγραφο 1 επί της 

ονομαστικής αξίας καθενός από τα 

τμήματα τιτλοποίησης που έχουν πωληθεί 

ή μεταβιβαστεί σε επενδυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές· 

α) η διατήρηση ποσοστού 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που 

έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε 

επενδυτές, καθώς έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματικό από τη θέσπισή του στον 

κανονισμό CRR II. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια διατήρηση του κινδύνου της τάξης του 5 % αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στην ΕΕ και 

μια αύξηση του εν λόγω ποσοστού θα ήταν αντιπαραγωγική για την επιδιωκόμενη τόνωση της 

αγοράς τιτλοποίησης. 

 

Τροπολογία  253 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

β) στην περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 20 % της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

β) στην περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 20 % της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην περίπτωση των β) στην περίπτωση των 
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ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων ή 

τιτλοποιήσεων ανακυκλούμενων 

ανοιγμάτων, διατήρηση του συμφέροντος 

της μεταβιβάζουσας οντότητας σε ποσοστό 

τουλάχιστον ίσο με το καθοριζόμενο κατά 

την παράγραφο 1 επί της ονομαστικής 

αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα 

ανοίγματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 25 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 20 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 
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τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 20 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων προς ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % της ονομαστικής αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

γ) η διατήρηση τυχαίως επιλεγμένων 

ανοιγμάτων, ισοδύναμων τουλάχιστον με 

το ποσοστό που καθορίζεται κατά την 

παράγραφο 1 επί της ονομαστικής αξίας 
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τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

τα εν λόγω μη τιτλοποιημένα ανοίγματα θα 

είχαν ειδάλλως τιτλοποιηθεί κατά τη 

διαδικασία τιτλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των 

ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων 

δεν είναι μικρότερος των 100 κατά τη 

δημιουργία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 
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διατήρηση δεν ανέρχεται στο 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο 25 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 25 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο 20 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων, εφόσον απαιτείται, άλλων 

τμημάτων που έχουν το ίδιο ή 

δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και δεν 

λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

δ) η διατήρηση του τμήματος 

πρωτεύουσας ζημίας και, όταν η εν λόγω 

διατήρηση δεν ανέρχεται στο ποσοστό που 

καθορίζεται κατά την παράγραφο 1 επί 
της ονομαστικής αξίας των 

τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, εφόσον 

απαιτείται, άλλων τμημάτων που έχουν το 

ίδιο ή δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και 

δεν λήγουν νωρίτερα από τα τμήματα που 

μεταβιβάζονται ή πωλούνται στους 

επενδυτές, ούτως ώστε η διατήρηση να 

ισούται συνολικά με τουλάχιστον 5 % της 

ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων 

ανοιγμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής 

έκθεσης ζημίας τουλάχιστον του 5 % 

κάθε τιτλοποιημένης ζημίας στην 

τιτλοποίηση. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγραφή σε συμμόρφωση με την απαγόρευση της επανατιτλοποίησης. 
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Τροπολογία  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 5 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 25 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 5 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 20 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

Or. it 

 

Τροπολογία  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 5 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

ε) η διατήρηση μιας αρχικής έκθεσης 

ζημίας τουλάχιστον του 20 % κάθε 

τιτλοποιημένης ζημίας στην τιτλοποίηση. 

Or. en 
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Τροπολογία  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ιδρύματα στα οποία βάσει του 

τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 

κινδύνου ίσος με ή μικρότερος από 50 %·  

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ιδρύματα στα οποία βάσει του 

τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 

κινδύνου ίσος με ή μικρότερος από 50 %· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. H παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 

στις πράξεις που βασίζονται σε σαφή, 

διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη, όταν οι 

υποκείμενες οντότητες αναφοράς είναι 

πανομοιότυπες με εκείνες που συνιστούν 

διαγράφεται 
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έναν δείκτη οντοτήτων που αποτελεί 

αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης, ή 

αποτελούν άλλως πως εμπορεύσιμους 

τίτλους που διαφέρουν από θέσεις 

τιτλοποίησης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. H παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 

στις πράξεις που βασίζονται σε σαφή, 

διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη, όταν οι 

υποκείμενες οντότητες αναφοράς είναι 

πανομοιότυπες με εκείνες που συνιστούν 

έναν δείκτη οντοτήτων που αποτελεί 

αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης, ή 

αποτελούν άλλως πως εμπορεύσιμους 

τίτλους που διαφέρουν από θέσεις 

τιτλοποίησης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

(ΕΑΤ), σε στενή συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 

προσδιορίσει λεπτομερέστερα την 

6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) εξακριβώνει και ελέγχει εάν η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σε 

στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και 

την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 

καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
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απαίτηση διατήρησης κινδύνου, ιδίως όσον 

αφορά: 

προτύπων για να προσδιορίσει 

λεπτομερέστερα την απαίτηση διατήρησης 

κινδύνου, ιδίως όσον αφορά: 

Or. it 

 

Τροπολογία  273 

Paul Tang 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

(ΕΑΤ), σε στενή συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 

προσδιορίσει λεπτομερέστερα την 

απαίτηση διατήρησης κινδύνου, ιδίως όσον 

αφορά: 

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

(ΕΑΤ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 

τροποποιήσει το επίπεδο διατήρησης του 

κινδύνου στην περίπτωση που το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΣΣΚ) προτείνει απόκλιση από 

το ποσοστό του 20 % που ορίζεται στο 

παρόν άρθρο και για να προσδιορίσει 

λεπτομερέστερα την απαίτηση διατήρησης 

κινδύνου, ιδίως όσον αφορά: 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη μέτρηση του επιπέδου 

διατήρησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1· 

β) τη μέτρηση του επιπέδου 

διατήρησης και του MRBS που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε την τροπολογία της Ομάδας των Πρασίνων στο άρθρο 4.1. 

 

Τροπολογία  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 

10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 1. Ένας ανεξάρτητος και 

εγκεκριμένος διαχειριστής θα 

διαχειρίζεται την ΟΕΣΤ προς το 

συμφέρον των επενδυτών. 

 2. Αιτήσεις για απόκτηση άδειας 

διαχειριστή της ΟΕΣΤ υποβάλλονται 

στην αρμόδια αρχή η οποία ελέγχει: 

 α) την ανεξαρτησία του διαχειριστή 

από την ανάδοχη οντότητα και τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή την 

αποτελεσματικότητα της οργάνωσής του 
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όσον αφορά τον περιορισμό των 

φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων· 

και 

 β) την ικανότητα του διαχειριστή να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στην παράγραφο 3. 

 3. Ο διαχειριστής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 είναι υπεύθυνος για τα 

εξής: 

 α) ελέγχει την επιλεξιμότητα και την 

ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού καθ' 

όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης· 

 β) ελέγχει δείγμα των υποκείμενων 

ανοιγμάτων όπως προβλέπει το άρθρο 10 

παράγραφος 2· 

 γ) επαληθεύει σε διαρκή βάση τις 

ταμειακές ροές που εξυπηρετούνται από 

τα στοιχεία ενεργητικού και από τις 

επιμερισμένες επενδυτικές πληρωμές· 

 δ) αποφεύγει τις συγκρούσεις 

συμφέροντος ή διαχειρίζεται και 

δημοσιοποιεί αυτές τις συγκρούσεις προς 

το συμφέρον των επενδυτών· 

 ε) διαχειρίζεται τους κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρησιακών κινδύνων· και 

 στ) όταν πρόκειται για τιτλοποίηση 

STS, διασφαλίζει ότι η τιτλοποίηση 

πληροί όλες τις απαιτήσεις του τμήματος 

1 ή του τμήματος 2 του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα 

οποία καθορίζεται ο ρόλος του 

διαχειριστή της ΟΕΣΤ. Η ΕΑΚΑΑ 

υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή εντός 

6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαιτήσεις διαφάνειας για τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες και τις ΟΕΣΤ 

Απαιτήσεις διαφάνειας για τις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τις ανάδοχες 

οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους επενδυτές 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης 

τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Με στόχο τη συλλογή και 

προώθηση της ροής πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο σχετικά με τις 

τιτλοποιήσεις STS, τον περιορισμό των 

ασυμμετριών στην πληροφόρηση μεταξύ 

των πωλητών κινδύνου και των 

αγοραστών κινδύνου, τη βελτίωση της 

συνολικής διαφάνειας στην αγορά και την 

προαγωγή συνθηκών πειθαρχίας στην 

αγορά, συστήνεται αποθετήριο 

δεδομένων. Το εν λόγω αποθετήριο 

δεδομένων θα καλείται «Ευρωπαϊκό 

αποθετήριο δεδομένων τιτλοποίησης» 

(ESDR). Το EDSR θα επιτελεί τον 

ανωτέρω ρόλο ως αυτόνομη, ουδέτερη, 

μη κερδοσκοπική οντότητα. Το EDSR θα 

συσταθεί από την Επιτροπή κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και έπειτα από διαβούλευση 

με τους εκπροσώπους των 
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μεταβιβαζόντων φορέων STS, των 

επενδυτικών φορέων STS και των 

εποπτικών φορέων STS («συνιστώσες του 

EDSR»). H νομική δομή και η 

διακυβέρνηση του EDSR θα υιοθετήσει 

το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για το 

Global Legal Entity Identifier. Σταδιακά 

θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι 

εκδόσεις του ESDR με τον ταχύτερο 

δυνατό ρυθμό. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

της τιτλοποίησης διαβιβάζουν, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, όλες τις νομίμως 

απαιτούμενες κοινοποιήσεις στους 

κατόχους μιας θέσης τιτλοποίησης και στις 

αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 

άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού 

χρησιμοποιώντας τους διαύλους 

επικοινωνίας που θα δημιουργηθούν από 

το ESDR. Η υποχρέωση αυτή 

εξακολουθεί να ισχύει έως την εξόφληση 

όλων των επενδυτών και περιλαμβάνει: 

Or. en 

 

Τροπολογία  279 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης 

τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διασφαλίζουν, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, ότι: 

 α) όταν πρόκειται για δημόσια 

τιτλοποίηση, δημοσιοποιούνται 
τουλάχιστον οι πληροφορίες που ορίζονται 

στην παράγραφο 1α· 



 

AM\1101631EL.doc 127/158 PE587.495v01-00 

 EL 

 β) όταν πρόκειται για ιδιωτική 

τιτλοποίηση, διατίθενται στους επενδυτές 

και, κατόπιν αιτήματος, στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές τουλάχιστον οι 

πληροφορίες που ορίζονται στην 

παράγραφο 1β όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ιδιωτική τιτλοποίηση δεν απαιτεί τα ίδια επίπεδα αναλυτικών κανόνων όσον αφορά τη 

δημοσιοποίηση στους επενδυτές με τη δημόσια τιτλοποίηση. Η φύση της ιδιωτικής συναλλαγής 

υπαγορεύει ότι οι εκδότες και οι επενδυτές πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με τη 

γνωστοποίηση. Η επιβολή λεπτομερών κανόνων θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντικίνητρο για να 

προχωρούν οι συμμετέχοντες στην αγορά σε ιδιωτικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης 

τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης 

τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

 Στην περίπτωση των ABCP, οι 

πληροφορίες που περιγράφονται στα 

στοιχεία α), γ)(ii) και ε)(i) θα διατίθενται 

σε συγκεντρωτική μορφή στους κατόχους 

θέσης τιτλοποίησης. 

 Στην περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενου προγράμματος ABCP 

κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφος 21, τα έγγραφα της 

συναλλαγής δεν δημοσιοποιούνται στους 

επενδυτές. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης διαθέτουν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες στους κατόχους μιας θέσης 

τιτλοποίησης και στις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα της τιτλοποίησης 

διαθέτουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες 

στους κατόχους μιας θέσης τιτλοποίησης 

και στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΕΣΤ περιορίζονται γενικά στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

παράγεται από τα στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους και τους κατόχους χρεωστικών τίτλων. 

Δεν επηρεάζουν τη σύσταση ή τη διαχείριση της τιτλοποίησης καθαυτής, ούτε έχουν 

οποιαδήποτε επίδραση στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, ούτε ανεξάρτητη γνώση της 

απόδοσης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 
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Τροπολογία  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση 

σε τριμηνιαία βάση ή, στην περίπτωση 

των ABCP, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή 

δανειακές απαιτήσεις σε μηνιαία βάση· 

α) πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση 

σε τριμηνιαία βάση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση 

σε τριμηνιαία βάση ή, στην περίπτωση των 

ABCP, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή 

δανειακές απαιτήσεις σε μηνιαία βάση· 

α) πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα ανοίγματα στην τιτλοποίηση 

σε τριμηνιαία βάση ή, στην περίπτωση των 

ABCP, συνοπτικές πληροφορίες σχετικά 

με τις υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις 

ή δανειακές απαιτήσεις σε μηνιαία βάση. 

 Οι συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με 

τις υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή 

δανειακές απαιτήσεις είναι γενικές 

πληροφορίες σε επίπεδο προγράμματος 

σχετικά με τους τύπους ανοιγμάτων που 

μεταβιβάζονται στο όχημα τιτλοποίησης 

τύπου ABCP και άλλες πληροφορίες 

σχετικά με την κάθε κατηγορία 

ανοιγμάτων. Δεν πρόκειται για 

πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένα 

ανοίγματα. 

 Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή η ΟΕΣΤ ενδέχεται να 

παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες πέραν 

των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου 
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εφόσον το επιθυμούν, 

συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 

των ABCP. 

Or. en 

 

Τροπολογία  284 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας 

τιτλοποίησης θέτουν στη διάθεση της 

ΕAKAA, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως η) της παραγράφου 1. 

Επιπροσθέτως, διαβιβάζουν όποια άλλη 

πληροφορία απαιτείται για τον 

υπολογισμό του ΚΙRΒ για κάθε τύπο 

επενδυτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 

διαβιβάζονται ταυτόχρονα στους 

κατόχους μιας θέσης τιτλοποίησης και 

στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 

άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού. 

 Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις πληροφορίες 

σχετικά με τα υποκείμενα δάνεια που 

περιγράφονται στο στοιχείο α) της 

παραγράφου 1 με ανώνυμο τρόπο σε 

ειδική ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπόψη 

τις διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και 

δημόσιων συναλλαγών, τους κανόνες 

προστασίας των δεδομένων και τις 

βάσιμες ανησυχίες όσον αφορά την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και το 

εμπορικό απόρρητο. H εν λόγω ειδική 

ιστοσελίδα είναι γνωστή ως «Ευρωπαϊκό 

αποθετήριο δεδομένων τιτλοποίησης». Η 

ΕΑΚΑΑ χρεώνει στην μεταβιβάζουσα 

οντότητα, στην ανάδοχη οντότητα και 

στην ΟΕΣΤ της τιτλοποίησης τις δαπάνες 

για τη δημιουργία και την τήρηση του 

Ευρωπαϊκού αποθετηρίου δεδομένων 
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τιτλοποίησης. 

 Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να μεταβιβάσει την εν 

λόγω υποχρέωση σε τρίτο μέρος, υπό την 

προϋπόθεση ότι το εν λόγω τρίτο μέρος 

συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 

διασφαλίσεις όσον αφορά την κυριότητα 

των δεδομένων, την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και τους κανόνες για τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

 Το Ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων 

τιτλοποίησης δημοσιεύει σε περιοδική 

βάση συγκεντρωτικά δεδομένα της 

βιομηχανίας σχετικά με τα επίπεδα 

συμμετοχής στην αγορά, δεδομένα 

σχετικά με τη μεταφορά κινδύνου μεταξύ 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 

μεταφοράς κινδύνου, και με 

οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις για τις 

οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι αυξάνουν 

τους συστημικούς κινδύνους. 

 Το Ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων 

τιτλοποίησης θα συσταθεί έως ... [ένα 

έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού], σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που 

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 και 

έπειτα από διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους του κλάδου. 

 Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

σύμφωνα με την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τους κανόνες για τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (κανονισμός για την 

προστασία των δεδομένων). 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Neena Gill 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας 

τιτλοποίησης κοινοποιούν, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, τις πληροφορίες που 

περιγράφονται στα στοιχεία α) έως η) της 

παραγράφου 1 στους κατόχους μιας 

θέσης τιτλοποίησης και στις αρμόδιες 

αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 15 

χρησιμοποιώντας υπηρεσία κοινοποίησης 

την οποία παρέχει το ESDR ειδικά για 

τον σκοπό αυτό. 

 Το ESDR χρησιμοποιεί τη ροή 

πληροφοριών μέσω του συστήματος 

επικοινωνιών του για τη συλλογή και 

δημοσίευση σε περιοδική βάση 

συγκεντρωτικών δεδομένων της 

βιομηχανίας σχετικά με τα επίπεδα 

συμμετοχής στην αγορά, σχετικά με τη 

μεταφορά κινδύνου μεταξύ των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 

μεταφοράς κινδύνου, καθώς και κάθε 

άλλης πληροφορίας η οποία ενδέχεται να 

κριθεί σημαντική από το διοικητικό 

όργανο του ESDR για την επίτευξη του 

σκοπού του ESDR, όπως ορίζεται στο 

άρθρο. Το ESDR παρέχει επίσης 

ελεγχόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες 

σχετικά με τα υποκείμενα δάνεια που 

περιγράφονται στο στοιχείο α) της 

παραγράφου 1. Αυτό θα γίνεται μέσω 

προσυμφωνημένων μορφοτύπων και 

διαδικασιών δημοσίευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και 

δημόσιων συναλλαγών, τους κανόνες 

προστασίας των δεδομένων και τις 

βάσιμες ανησυχίες όσον αφορά την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και το 

εμπορικό απόρρητο. Το ESDR χρεώνει 

στην μεταβιβάζουσα οντότητα, στην 

ανάδοχη οντότητα και στην ΟΕΣΤ της 

τιτλοποίησης τις δαπάνες για την έναρξη 

και τη συνέχιση της λειτουργίας του σε 

μη κερδοσκοπική βάση. Το ESDR 
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συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 

διασφαλίσεις όσον αφορά την κυριότητα 

των δεδομένων, την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και τους κανόνες για τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

 Η διακυβέρνηση του ESDR θα υιοθετήσει 

τη δομή διακυβέρνησης που αναπτύχθηκε 

για το Ίδρυμα Global LEI Foundation 

(GLEIF). 

 Tο ESDR θα συσταθεί ταυτόχρονα με την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα 

με το άρθρο 15. 

 Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

σύμφωνα με την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τους κανόνες για τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (κανονισμός για την 

προστασία των δεδομένων). 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vi α) πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία μέτρησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας που ακολουθείται για τα 

υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στην 

τιτλοποίηση, σχετικά με το αν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, εφόσον 

πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα, 

χρησιμοποιεί την τυποποιημένη 

προσέγγιση ή τις προσεγγίσεις IRB ή 

AIRB για τον υπολογισμό των 
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απαιτήσεων όσον αφορά τα πιστωτικά 

κεφάλαια, και σχετικά με την ιστορική 

εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

των οποίων την αναδοχή έχει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  287 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) λεπτομέρειες όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά του ανοίγματος, τις 

ταμειακές ροές, τα χαρακτηριστικά 

πιστωτικής ενίσχυσης και ταμειακής 

στήριξης· 

ii) λεπτομέρειες όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά του ανοίγματος, τις 

ταμειακές ροές, τις επιμερισμένες ζημίες, 

τα χαρακτηριστικά πιστωτικής ενίσχυσης 

και ταμειακής στήριξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τριμηνιαίες εκθέσεις προς τους 

επενδυτές, ή, στην περίπτωση του ABCP, 

μηνιαίες εκθέσεις προς τους επενδυτές, οι 

οποίες περιέχουν τα ακόλουθα: 

ε) τριμηνιαίες εκθέσεις προς τους 

επενδυτές, οι οποίες περιέχουν τα 

ακόλουθα: 

Or. it 

 

Τροπολογία  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) όλα τα σημαντικά δεδομένα 

σχετικά με την πιστωτική ποιότητα και την 

απόδοση των υποκείμενων ανοιγμάτων· 

i) όλα τα σημαντικά δεδομένα 

σχετικά με την πιστωτική ποιότητα και την 

απόδοση των υποκείμενων ανοιγμάτων. 

Στην περίπτωση των ABCP τα εν λόγω 

δεδομένα μπορεί να είναι γενικά δεδομένα 

ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που παράγονται από τα υποκείμενα 

ανοίγματα και από τις υποχρεώσεις της 

τιτλοποίησης, εκτός από το ABCP, καθώς 

και πληροφορίες σχετικά με την παράβαση 

τυχόν συμβάντων ενεργοποίησης που 

συνεπάγονται αλλαγές στην προτεραιότητα 

πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν 

αντισυμβαλλομένων· 

ii) δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που παράγονται από τα υποκείμενα 

ανοίγματα και από τις υποχρεώσεις της 

τιτλοποίησης, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με την παράβαση τυχόν 

συμβάντων ενεργοποίησης που 

συνεπάγονται αλλαγές στην προτεραιότητα 

πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν 

αντισυμβαλλομένων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  291 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) πληροφορίες σχετικά με τον 

κίνδυνο που διατηρείται σύμφωνα με το 

iii) πληροφορίες σχετικά με τον 

κίνδυνο που διατηρείται, μεταξύ άλλων 
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άρθρο 4 και πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 

3. 

ποιος τον διατηρεί και πώς διατηρείται, 
σύμφωνα με: 

 - το άρθρο 4, στην περίπτωση 

τιτλοποίησης που εκδίδεται κατά ή μετά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού ή τιτλοποίησης 

στην οποία εφαρμόζεται ο παρών 

κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 28 

παράγραφος 4α· είτε 

 - τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις 

βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 4β, 

στην περίπτωση τιτλοποίησης που 

εκδίδεται πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό συνάδει με τη γενική πρόθεση για πρόβλεψη ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων στις 

μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη διατήρηση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  292 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) πληροφορίες για τους επενδυτές 

στην τιτλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης 

της χώρας εγκατάστασης και του τομέα 

τόσο των ιδίων όσο και του τελικού 

πραγματικού δικαιούχου τους, του 

μεγέθους της επένδυσής τους και του 

τμήματος της τιτλοποίησης που αφορά η 

επένδυση αυτή· 

Or. en 
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Τροπολογία  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο v– παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα 

στοιχεία α) και ε) διατίθενται κατά την ίδια 

στιγμή κάθε τρίμηνο, το αργότερο έναν 

μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

για την πληρωμή των τόκων. Όσον αφορά 

τις τιτλοποιήσεις ABCP, οι πληροφορίες 

που περιγράφονται στα στοιχεία α) και ε) 

διατίθενται κατά την ίδια στιγμή κάθε 

μήνα, το αργότερο έναν μήνα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία για την 

πληρωμή των τόκων. 

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα 

στοιχεία α) και ε) διατίθενται κατά την ίδια 

στιγμή κάθε τρίμηνο, το αργότερο έναν 

μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

για την πληρωμή των τόκων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  294 

Michael Theurer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα 

στοιχεία στ) και ζ) διατίθενται χωρίς 

καθυστέρηση. 

Οι πληροφορίες που περιγράφονται στα 

στοιχεία στ) και ζ) διατίθενται χωρίς 

καθυστέρηση. 

 Όταν συμμορφώνονται με την παρούσα 

παράγραφο, η μεταβιβάζουσα οντότητα, 

η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

τιτλοποίησης συμμορφώνονται με το 

εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο που διέπει 

την προστασία της εμπιστευτικότητας 

των πληροφοριών και την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες 

παραβιάσεις της εν λόγω νομοθεσίας 

καθώς και κάθε υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας που αφορά τις 

πληροφορίες του πελάτη, του αρχικού 

δανειστή ή του οφειλέτη, εκτός εάν οι εν 
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λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες είναι 

ανώνυμες ή συγκεντρωτικές. Ειδικότερα, 

όσον αφορά τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο σημείο (β) το 

μεταβιβάζον ή ανάδοχο ίδρυμα και ΟΕΣΤ 

μπορεί να παράσχει σύνοψη της σχετικής 

τεκμηρίωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τράπεζες πρέπει να συμμορφώνονται με το εθνικό και το 

ενωσιακό δίκαιο που διέπει την προστασία του απορρήτου των πηγών πληροφοριών και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, τα εμπιστευτικά δεδομένα που που αφορούν 

τους πελάτες, τους αρχικούς δανειστές ή τους οφειλέτες δημοσιοποιούνται με ανώνυμο και 

συγκεντρωτικό τρόπο. 

 

Τροπολογία  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – σημείο v – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι μεταβιβάζουσες οντότητες και οι 

ανάδοχες οντότητες συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στον 

βαθμό που το επιτρέπει το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο το οποίο διέπει την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μεταβιβάζουσες οντότητες και οι ανάδοχες οντότητες δεν πρέπει 

να παραβιάζουν τη νομοθεσία που άπτεται των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις διαφάνειας του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  296 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, 

δημοσιοποιούνται οι εξής πληροφορίες: 

 α) πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα ανοίγματα της τιτλοποίησης 

ανά τρίμηνο· 

 β) κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 

έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης 

λεπτομερούς περιγραφής της 

προτεραιότητας πληρωμών της 

τιτλοποίησης: 

 i) το τελικό έγγραφο προσφοράς ή το 

ενημερωτικό δελτίο, μαζί με τα έγγραφα 

κλεισίματος της συναλλαγής, με εξαίρεση 

τις νομικές γνωμοδοτήσεις· 

 ii) για παραδοσιακή τιτλοποίηση, τη 

συμφωνία πώλησης στοιχείων 

ενεργητικού, ανάθεσης, ανανέωσης ή 

μεταφοράς, καθώς και οιαδήποτε σχετική 

δήλωση εμπιστοσύνης· 

 iii) τις συμφωνίες για τα παράγωγα 

και τις εγγυήσεις και τυχόν σχετικά 

έγγραφα σχετικά με τις ρυθμίσεις 

εξασφάλισης, όπου τα ανοίγματα που 

τιτλοποιούνται παραμένουν ανοίγματα 

της μεταβιβάζουσας οντότητας· 

 iv) τις συμφωνίες διαχείρισης, 

εφεδρικής διαχείρισης, διοίκησης και 

διαχείρισης μετρητών· 

 v) την πράξη καταπιστεύματος, την 

πράξη ασφάλειας, τη συμφωνία 

αντιπροσωπείας, τη συμφωνία 

τραπεζικού λογαριασμού, τη σύμβαση 

εγγυημένης επένδυσης, τους 

ενσωματωμένους όρους ή το πλαίσιο του 

βασικού οργανισμού διαχείρισης ή τη 

συμφωνία των βασικών ορισμών ή 

νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης με 
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ισοδύναμη νομική αξία· 

 vi) κάθε σχετική συμφωνία μεταξύ 

πιστωτών, έγγραφα τεκμηρίωσης 

παραγώγων, συμφωνίες δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης, συμφωνίες 

δανείων εκκίνησης και συμφωνίες 

ταμειακής διευκόλυνσης· 

 vii) κάθε άλλο υποκείμενο έγγραφο 

τεκμηρίωσης που είναι απαραίτητο για 

την κατανόηση της συναλλαγής· 

 γ) όταν ένα ενημερωτικό δελτίο δεν 

έχει συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία 

2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1], μια 

σύνοψη της συναλλαγής ή μια 

επισκόπηση των βασικών 

χαρακτηριστικών της τιτλοποίησης, που 

περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: 

 i) λεπτομέρειες όσον αφορά τη 

διάρθρωση της συναλλαγής· 

 ii) λεπτομέρειες όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά του ανοίγματος, τις 

ταμειακές ροές, τα χαρακτηριστικά 

πιστωτικής ενίσχυσης και ταμειακής 

στήριξης· 

 iii) λεπτομέρειες σχετικά με τα 

δικαιώματα ψήφου των κατόχων θέσης 

τιτλοποίησης και τη σχέση τους με 

άλλους διασφαλισμένους πιστωτές· 

 iv) έναν κατάλογο με όλα τα 

συμβάντα ενεργοποίησης και τα 

συμβάντα που αναφέρονται στα έγγραφα 

τα οποία κοινοποιούνται σύμφωνα με το 

στοιχείο β), τα οποία θα μπορούσαν να 

έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην απόδοση 

του μέσου τιτλοποίησης· 

 v) τα διαγράμματα δομής που 

περιέχουν επισκόπηση της συναλλαγής, 

τις ταμειακές ροές και την ιδιοκτησιακή 

δομή· 

 δ) στην περίπτωση των 

τιτλοποιήσεων STS, την κοινοποίηση STS 

που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού· 
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 ε) τριμηνιαίες εκθέσεις προς τους 

επενδυτές οι οποίες περιέχουν τα 

ακόλουθα: 

 i) όλα τα σημαντικά δεδομένα 

σχετικά με την πιστωτική ποιότητα και 

την απόδοση των υποκείμενων 

ανοιγμάτων· 

 ii) δεδομένα σχετικά με τις ταμειακές 

ροές που παράγονται από τα υποκείμενα 

ανοίγματα και από τις υποχρεώσεις της 

τιτλοποίησης καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με την παράβαση τυχόν 

συμβάντων ενεργοποίησης που 

συνεπάγονται αλλαγές στην 

προτεραιότητα πληρωμών ή την 

αντικατάσταση τυχόν 

αντισυμβαλλομένων· 

 iii) πληροφορίες σχετικά με τον 

κίνδυνο που διατηρείται σύμφωνα με το 

άρθρο 4 και πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 

3· 

 στ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] για 

την κατάχρηση της αγοράς· 

 ζ) όταν δεν ισχύει το στοιχείο στ), 

κάθε σημαντικό γεγονός, όπως: 

 i) ουσιώδης παράβαση των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στα 

έγγραφα που παρέχονται σύμφωνα με το 

στοιχείο β), περιλαμβανομένης τυχόν 

επανόρθωσης, παραίτησης ή 

συγκατάθεσης που παρέχεται στη 

συνέχεια σε σχέση με την εν λόγω 

παράβαση· 

 ii) μια μεταβολή στα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της 

τιτλοποίησης· 

 iii) μια σημαντική μεταβολή στα 

χαρακτηριστικά κινδύνου της 

τιτλοποίησης ή των υποκείμενων 

ανοιγμάτων· 
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 iv) στην περίπτωση των 

τιτλοποιήσεων STS, όταν η τιτλοποίηση 

παύσει να πληροί τις απαιτήσεις STS ή 

όταν οι αρμόδιες αρχές αναλάβουν 

διορθωτικές ή διοικητικές δράσεις· 

 v) κάθε ουσιώδης τροποποίηση των 

εγγράφων συναλλαγής. 

 [1] Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 

ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 

δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 

κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 

διαπραγμάτευση και την τροποποίηση 

της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 

31.12.2003, σ. 64). 

 [2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ 

και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 

σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

τιτλοποίησης συμμορφώνονται με την 

παρούσα διάταξη μόνο στον βαθμό που 

επιτρέπεται δυνάμει του εθνικού και του 

ενωσιακού δικαίου το οποίο διέπει την 

προστασία της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών και την επεξεργασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

δυνάμει των αρχών περί του τραπεζικού 

απορρήτου προκειμένου να αποφευχθούν 

ενδεχόμενες παραβιάσεις της εν λόγω 

νομοθεσίας καθώς και κάθε υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας που αφορά τις 

πληροφορίες του πελάτη, του αρχικού 

δανειστή ή του οφειλέτη, εκτός εάν οι εν 

λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες είναι 

ανώνυμες ή συγκεντρωτικές. Ειδικότερα, 

όσον αφορά τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο σημείο (β) το 

μεταβιβάζον ή ανάδοχο ίδρυμα και ΟΕΣΤ 

μπορεί να παράσχει σύνοψη της σχετικής 

τεκμηρίωσης. Οι αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 πρέπει να 

είναι σε θέση να ζητούν την παροχή 

αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών 

προκειμένου να εκπληρώνουν τα 

καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  298 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας 

τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα για την εκπλήρωση των 

2. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας 

τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα για την εκπλήρωση των 



 

PE587.495v01-00 144/158 AM\1101631EL.doc 

EL 

απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, 

η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

διατίθενται δωρεάν στον κάτοχο μιας 

θέσης τιτλοποίησης και τις αρμόδιες 

αρχές, εγκαίρως και με σαφή τρόπο. Η 

οντότητα που ορίζεται για να εκπληρώσει 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1 διαθέτει τις πληροφορίες 

μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος: 

απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και την παράγραφο 1α. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ εξασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες διαβιβάζονται στο ESDR 

και στην αρμόδια αρχή δωρεάν, εγκαίρως 

και με σαφή τρόπο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας 

τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, 

η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

διατίθενται δωρεάν στον κάτοχο μιας 

θέσης τιτλοποίησης και τις αρμόδιες αρχές, 

εγκαίρως και με σαφή τρόπο. Η οντότητα 

που ορίζεται για να εκπληρώσει τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1 διαθέτει τις πληροφορίες 

μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος: 

2. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα μιας τιτλοποίησης 

ορίζουν μεταξύ τους μία οντότητα για την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

διατίθενται δωρεάν στον κάτοχο μιας 

θέσης τιτλοποίησης και τις αρμόδιες αρχές, 

εγκαίρως και με σαφή τρόπο. Η οντότητα 

που ορίζεται για να εκπληρώσει τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1 διαθέτει τις πληροφορίες 

μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΕΣΤ περιορίζονται γενικά στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

παράγεται από τα στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους και τους κατόχους χρεωστικών τίτλων. 

Δεν επηρεάζει τη σύσταση ή τη διαχείριση της τιτλοποίησης καθαυτής, ούτε έχει οποιαδήποτε 

επίδραση ή ανεξάρτητη γνώση της απόδοσης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 
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Τροπολογία  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία 

με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, καταρτίζει 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

για να προσδιορίσει 

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) εξακριβώνει και ελέγχει εάν η 
ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με την 

ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να 

προσδιορίσει 

Or. it 

Τροπολογία  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ, ώστε να συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 

1 στοιχεία α) και δ), και τον μορφότυπο 

αυτών μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων· 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ, ώστε να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 

βάσει των στοιχείων α) και ε) της 

παραγράφου 1, και τον μορφότυπο αυτών 

μέσω τυποποιημένων υποδειγμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα των 

πληροφοριών για τον κάτοχο της θέσης 

τιτλοποίησης, εφόσον η θέση 

τιτλοποίησης είναι βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα και, στην περίπτωση των 

συναλλαγής ABCP, εφόσον στηρίζεται 

πλήρως από χορηγό· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την κατάρτιση του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου, η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ 
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λαμβάνουν υπόψη τη χρησιμότητα των πληροφοριών για τον κάτοχο της θέσης τιτλοποίησης 

και, στην περίπτωση συναλλαγής ABCP, το κατά πόσο στηρίζεται πλήρως από χορηγό. 

 

Τροπολογία  302 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ, ώστε να συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και δ), και τον μορφότυπο 

αυτών μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων· 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ, 

ώστε να συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και δ), και τον μορφότυπο 

αυτών μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ, ώστε να συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και δ), και τον μορφότυπο 

αυτών μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων· 

α) τις πληροφορίες τις οποίες θα 

πρέπει να παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα και η ανάδοχη οντότητα, ώστε να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 

βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και 

δ), και τον μορφότυπο αυτών μέσω 

τυποποιημένων υποδειγμάτων· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΕΣΤ περιορίζονται γενικά στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

παράγεται από τα στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους και τους κατόχους χρεωστικών τίτλων. 

Δεν επηρεάζει τη σύσταση ή τη διαχείριση της τιτλοποίησης καθαυτής, ούτε έχει οποιαδήποτε 

επίδραση ή ανεξάρτητη γνώση της απόδοσης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

 

Τροπολογία  304 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληροί ο δικτυακός τόπος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 2, στον οποίο θα 

αναρτώνται πληροφορίες διαθέσιμες για 

τους κατόχους θέσεων τιτλοποίησης, ιδίως 

σε σχέση με: 

β) τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 

αφορά τις υπηρεσίες κοινοποίησης, 

συλλογής και δημοσίευσης δεδομένων 
που πρέπει να πληροί το ESDR όπως 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 με 

στόχο την υποστήριξη των κατόχων 
θέσεων τιτλοποίησης, ιδίως σε σχέση με τη 

διασφάλιση εύκολης πρόσβασης στα 

δεδομένα και τις πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Μεταβιβάζουσες οντότητες, ανάδοχες 

οντότητες και αρχικοί δανειοδότες 

εφαρμόζουν σε ανοίγματα που πρόκειται 

να τιτλοποιηθούν τα ίδια υγιή και σαφώς 

προσδιορισμένα κριτήρια χορήγησης 

πιστώσεων που εφαρμόζουν σε μη 

εξασφαλισμένα ανοίγματα. Προς τούτο, 

εφαρμόζονται οι ίδιες σαφώς 

καθορισμένες διαδικασίες έγκρισης και, 
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όπου χρειάζεται, τροποποίησης, 

ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των 

πιστώσεων. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

μεταβιβάζονται με βάση υγιή και συνετά 

κριτήρια χορήγησης πιστώσεων όπως 

απαιτείται δυνάμει του άρθρου 79 της 

οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Η απαίτηση της 

πρότασης 3 μπορεί να ικανοποιηθεί με 

εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης ή 

βαθμολόγησης η οποία χρησιμοποιείται 

από τη μεταβιβάζουσα οντότητα για την 

υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης 

πιστώσεων και επικυρώνεται ανά τακτά 

διαστήματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση από τις μεταβιβάζουσες οντότητες εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης για την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ή την πιστωτική 

ποιότητα των συμβολαίων στον κλάδο της λιανικής αποτελεί συνήθη πρακτική. Τα υγιή και 

συνετά κριτήρια χορήγησης πιστώσεων για την τιτλοποίηση ανοιγμάτων έχουν ήδη θεσπιστεί 

δυνάμει του άρθρου 243 παράγραφος (2) σημείο α) του CRR-D. Εάν τα κριτήρια αυτά 

προορίζονται να ισχύουν για όλες τις τιτλοποιήσεις ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού του ως 

STS ή όχι, τότε το άρθρο 5α πρέπει να εναρμονιστεί με τη διατύπωση του CRR-D. Αυτό θα 

διευκόλυνε την ερμηνεία ενώ θα συνέβαλε επίσης στον περιορισμό της ανασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  306 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Ισοδυναμία τρίτων χωρών 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, η υποχρέωση των 

μεταβιβαζουσών οντοτήτων ή των 

αρχικών δανειοδοτών που είναι 

εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα να 

συμμορφώνονται με τα άρθρα 3 και 4 θα 
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θεωρείται εκπληρωθείσα εάν οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι αρχικοί 

δανειοδότες συμμορφώνονται με το 

νομικό πλαίσιο που ισχύει για την 

τιτλοποίηση στην εν λόγω τρίτη χώρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να συνεχίσουν να αγοράζουν τιτλοποιήσεις εκτός 

της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται μια γενική υποχρέωση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την 

τιτλοποίηση χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση για χρήση του μορφοτύπου που έχει ορίσει η ΕΕ. Η 

τιτλοποίηση εκτός ΕΕ πρέπει να υποβάλλεται σε αξιολόγηση από τον θεσμικό επενδυτή η οποία 

πρέπει να έχει ως στόχο ένα ισοδύναμο αποτέλεσμα όσον αφορά τους κανόνες προστασίας των 

επενδυτών για τα τιτλοποιημένα μέσα τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  307 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Κριτήρια χορήγησης πιστώσεων 

 1. Μεταβιβάζουσες οντότητες, 

ανάδοχες οντότητες και αρχικοί 

δανειοδότες εφαρμόζουν σε ανοίγματα 

που πρόκειται να τιτλοποιηθούν τα ίδια 

υγιή και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια 

χορήγησης πιστώσεων που εφαρμόζουν 

σε μη εξασφαλισμένα ανοίγματα. Προς 

τούτο, εφαρμόζονται οι ίδιες σαφώς 

καθορισμένες διαδικασίες έγκρισης και, 

όπου χρειάζεται, τροποποίησης, 

ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των 

πιστώσεων. Μεταβιβάζουσες οντότητες, 

ανάδοχες οντότητες και αρχικοί 

δανειοδότες πρέπει να διαθέτουν 

αποτελεσματικά συστήματα για να 

εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια και τις 

διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουν ότι η 

χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
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ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του οφειλέτη, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη παράγοντες που 

επιτρέπουν την εξακρίβωση της 

προοπτικής του οφειλέτη να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση πίστωσης. 

 2. Εάν μια μεταβιβάζουσα οντότητα 

αγοράζει ανοίγματα τρίτου για δικό της 

λογαριασμό και κατόπιν τα τιτλοποιεί, η 

εν λόγω μεταβιβάζουσα οντότητα 

επαληθεύει εάν η οντότητα που 

συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στην αρχική 

συμφωνία από την οποία 

δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις ή οι 

δυνητικές υποχρεώσεις που πρόκειται να 

τιτλοποιηθούν, πληροί τις απαιτήσεις 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5β 

 Κριτήρια για τη χορήγηση πιστώσεων 

 1. Μεταβιβάζουσες οντότητες και 

αρχικοί δανειοδότες εφαρμόζουν σε 

ανοίγματα που πρόκειται να 

τιτλοποιηθούν τα ίδια υγιή και σαφώς 

προσδιορισμένα κριτήρια χορήγησης 

πιστώσεων που εφαρμόζουν σε μη 

εξασφαλισμένα ανοίγματα. Προς τούτο, 

εφαρμόζονται οι ίδιες σαφώς 

καθορισμένες διαδικασίες έγκρισης και, 

όπου χρειάζεται, τροποποίησης, 

ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των 

πιστώσεων. Μεταβιβάζουσες οντότητες 

και αρχικοί δανειοδότες πρέπει να 

διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα 
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για να εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια και 

τις διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουν ότι 

η χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 

ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του οφειλέτη, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη παράγοντες που 

επιτρέπουν την εξακρίβωση της 

προοπτικής του οφειλέτη να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση πίστωσης. 

 2. Εάν μια μεταβιβάζουσα οντότητα 

αγοράζει ανοίγματα τρίτου για δικό της 

λογαριασμό και κατόπιν τα τιτλοποιεί, η 

εν λόγω μεταβιβάζουσα οντότητα 

επαληθεύει εάν η οντότητα που 

συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στην αρχική 

συμφωνία από την οποία 

δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις ή οι 

δυνητικές υποχρεώσεις που πρόκειται να 

τιτλοποιηθούν, πληροί τις απαιτήσεις 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βελτιώνει τη συνολική ποιότητα των τιτλοποιήσεων και της εποπτείας. 

 

Τροπολογία  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Απαγόρευση της επανατιτλοποίησης 

 Τα υποκείμενα ανοίγματα που 

χρησιμοποιούνται σε μία τιτλοποίηση δεν 

περιλαμβάνουν τιτλοποιήσεις. 

Or. en 
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Τροπολογία  310 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που 

παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν 

λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή 

τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1. 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή 

χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους όσον αφορά 

την τιτλοποίησή τους, εάν η τιτλοποίηση 

πληροί όλες τις απαιτήσεις του τμήματος 1 

ή 2 του παρόντος κανονισμού, και έχουν 

προβεί σε σχετική κοινοποίηση στην 

ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 και εάν ο θεματοφύλακας 

(trustee) της ΟΕΣΤ: 

 α. είναι νομικό πρόσωπο 

εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ· 

 β. είναι ανεξάρτητος από την 

ανάδοχη οντότητα και τη μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή έχει αναπτύξει οργάνωση και 

διαδικασίες για την πρόληψη των 

συγκρούσεων συμφερόντων και της 

άσκησης αθέμιτης επιρροής στην 

ανάδοχη οντότητα και στη 

μεταβιβάζουσα οντότητα· 

 γ. έχει αδειοδοτηθεί από αρμόδια 

αρχή η οποία αξιολογεί εάν ο 

θεματοφύλακας (trustee) έχει την 

ικανότητα, ιδίως σε επίπεδο πόρων και 

εμπειρογνωμοσύνης, να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2· και 

 δ. είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 

της ΟΕΣΤ και διενεργεί τους ελέγχους 

της παραγράφου 2. 

 2. Ο θεματοφύλακaς (trustee) της 

ΟΕΣΤ διενεργεί τους εξής ελέγχους εξ 

ονόματος των επενδυτών: 

 α. επαληθεύει δείγμα των 

υποκείμενων ανοιγμάτων πριν από την 

έκδοση των τίτλων που προκύπτουν από 

την τιτλοποίηση σε ανεξάρτητη βάση και, 
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μεταξύ άλλων, ότι τα στοιχεία που 

ανακοινώνονται σε σχέση με τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι ακριβή, με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %. 

 β. ελέγχει την επιλεξιμότητα των 

στοιχείων ενεργητικού κατά τη φάση 

διάρθρωσης του μέσου και σε διαρκή 

βάση· 

 γ. παρακολουθεί την πιστωτική 

ποιότητα και την αξία των υποκείμενων 

ανοιγμάτων και, κατά περίπτωση, 

επισημαίνει τυχόν επιδείνωση στο, ή 

κάτω από το, προκαθορισμένο κατώτατο 

όριο· 

 δ. επαληθεύει σε διαρκή βάση τις 

ταμειακές ροές που εξυπηρετούνται από 

τα στοιχεία ενεργητικού και από τις 

επιμερισμένες επενδυτικές πληρωμές· 

 ε. λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για 

την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων 

και, όταν αυτές δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθούν, για τον εντοπισμό, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση, και 

κατά περίπτωση τη γνωστοποίηση, των 

εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, 

προκειμένου να αποτρέπεται η βλαπτική 

επίδρασή τους στα συμφέροντα των 

επενδυτών· 

 στ. διαχειρίζεται τους κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρησιακών κινδύνων εάν δεν υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα του 

μέσου (π.χ. την αντικατάσταση ενός 

παράγοντα της δομής) ή εάν συνδέονται 

με τον μεταβαλλόμενο κίνδυνο των 

υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού· και 

 ζ. επιβεβαιώνει ότι η τιτλοποίηση 

πληροί όλες τις απαιτήσεις του τμήματος 

1 ή 2 του παρόντος κεφαλαίου του 

κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  311 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που 

παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν 

λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή 

τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή 

«απλή, διαφανή και τυποποιημένη» ή 
χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους όσον αφορά 

την τιτλοποίησή τους, όταν: 

 α) η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κεφαλαίου, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1· 

και 

 β) η σχετική τιτλοποίηση 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 14. 

 Όταν τα σημεία α) και β) πληρούνται, η 

τιτλοποίηση θα θεωρείται STS. 

 Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ που συμμετέχουν 

σε τιτλοποίηση που χαρακτηρίζεται ως 

STS, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που 

παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν 

λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή 

τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1. 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή 

χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους όσον αφορά 

την τιτλοποίησή τους, εάν η τιτλοποίηση 

πληροί όλες τις απαιτήσεις του τμήματος 1 

ή 2 του παρόντος κανονισμού, και έχουν 

προβεί σε σχετική κοινοποίηση στην 

ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1, και εάν οι 

προαναφερόμενες απαιτήσεις έχουν 

αξιολογηθεί από τρίτο εγκεκριμένο από 

την ΕΑΚΑΑ. 

 2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα 

οποία καθορίζουν τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληροί ο τρίτος προκειμένου να 

αδειοδοτηθεί για την αξιολόγηση των 

κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 7 

έως 10 ή στα άρθρα 11 έως 13. Η 

ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή εντός 6 μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που 

παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν 

λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή 

τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Οι μεταβιβάζουσες οντότητες και οι 

ανάδοχες οντότητες χρησιμοποιούν τον 

χαρακτηρισμό «STS» ή χαρακτηρισμό που 

παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εν 

λόγω όρους όσον αφορά την τιτλοποίησή 

τους, εάν η τιτλοποίηση πληροί όλες τις 

απαιτήσεις του τμήματος 1 ή 2 του 

παρόντος κανονισμού, και έχουν προβεί σε 

σχετική κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΕΣΤ περιορίζονται γενικά στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

παράγεται από τα στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους και τους κατόχους χρεωστικών τίτλων. 

Δεν επηρεάζει τη σύσταση ή τη διαχείριση της τιτλοποίησης καθαυτής, ούτε έχει οποιαδήποτε 

επίδραση ή ανεξάρτητη γνώση της απόδοσης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. 

 

Τροπολογία  314 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μια εταιρεία διαχείρισης στην 

οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους της παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες σε μια ΟΕΣΤ «τύπου STS»: 

 α) διαχείριση των κινδύνων της 

ΟΕΣΤ· 

 β) έλεγχος της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις STS· 

 γ) διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων· 



 

AM\1101631EL.doc 157/158 PE587.495v01-00 

 EL 

 δ) εκτέλεση διοικητικών 

καθηκόντων: νομικές και λογιστικές 

υπηρεσίες της ΟΕΣΤ· ερωτήσεις 

πελατών· αποτίμηση του χαρτοφυλακίου 

και καθορισμός της αξίας των μεριδίων· 

έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών 

διατάξεων· διανομή εισοδημάτων 

(επιμερισμός πληρωμών)· διακανονισμοί 

συμβάσεων· έλεγχος επιλεξιμότητας 

στοιχείων ενεργητικού· τήρηση αρχείου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Με την επιφύλαξη των λοιπών 

όρων γενικής εφαρμογής που 

καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο, οι 

αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια 

λειτουργίας σε μια εταιρεία διαχείρισης 

μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 α) τα πρόσωπα που όντως ασκούν τη 

διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης 

παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους 

και πείρας· 

 β) η αίτηση αδείας λειτουργίας 

συνοδεύεται από πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται 

τουλάχιστον η οργανωτική δομή της 

εταιρείας διαχείρισης· και 

 γ) τα κεντρικά γραφεία και η 

καταστατική έδρα της εταιρεία 

διαχείρισης βρίσκονται στο ίδιο κράτος 

μέλος. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα 

οποία καθορίζουν τον ρόλο της εταιρείας 

διαχείρισης και τις προϋποθέσεις για 

χορήγηση άδειας λειτουργίας στην 

εταιρεία διαχείρισης. Η ΕΑΚΑΑ 

υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι 

τις... [6 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 


