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Amendamentul  109 

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

Propunere de regulament 

-

 Amendamentul 

 Parlamentul European respinge 

propunerea Comisiei.. 

Or. pt 

 

Justificare 

Whereas: i) securitisation has never affected the funding of SMEs, as consumption generates 

the need for the majority of securitised loans (house purchases, car purchases, higher 

education, etc.); ii) by securitising non-performing loans, securitisation has served, above all, 

to “clean up” the balance sheets of the financial institutions; iii) the so-called financial 

products created as a result of securitisation are – by their very nature – highly complex and 

opaque, as they are still subject to all manner of default and can entail wide-ranging and 

serious risks; iv) the real objective of the Commission proposal is to revive the European 

securitisation markets, which, owing to the fact that they were one of the most responsible for 

the 2007/2008 financial crisis, have recorded moderate growth since then; v) securitisation 

will never be the solution to job creation or fostering sustainable growth, but rather will serve 

as a profit lever for financial institutions and to stimulate financial speculation. 

 

Amendamentul  110 

 Notis Marias 
 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Securitizarea presupune tranzacții 

care permit unui creditor - de obicei, o 

instituție de credit - să refinanțeze un 

pachet de împrumuturi sau de expuneri, de 

exemplu împrumuturi pentru achiziționarea 

de bunuri imobile, contracte de leasing 

auto, credite de consum sau cărți de credit, 

prin transformarea acestora în titluri de 

(1) Securitizarea presupune tranzacții 

care permit unui creditor - de obicei, o 

instituție de credit - să refinanțeze un 

pachet de împrumuturi sau de expuneri, de 

exemplu împrumuturi pentru achiziționarea 

de bunuri imobile, contracte de leasing 

auto, credite de consum sau cărți de credit, 

prin transformarea acestora în titluri de 
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valoare tranzacționabile. Creditorul își 

grupează împrumuturile și le restructurează 

în cadrul unui portofoliu, organizându-le în 

funcție de diferite categorii de risc 

destinate diverșilor investitori. Astfel, 

investitorii au acces la investiții în 

împrumuturi și în alte expuneri care nu le 

sunt direct accesibile în mod normal. 

Rentabilitatea investiției decurge din 

fluxurile de trezorerie ale împrumuturilor-

suport. 

valoare tranzacționabile. Creditorul își 

grupează împrumuturile și le restructurează 

în cadrul unui portofoliu, organizându-le în 

funcție de diferite categorii de risc 

destinate diverșilor investitori. Astfel, 

investitorii au acces la investiții în 

împrumuturi și în alte expuneri care nu le 

sunt direct accesibile în mod normal. 

Rentabilitatea investiției decurge din 

fluxurile de trezorerie ale împrumuturilor-

suport. În același timp, creditorul își 

consolidează nivelul de lichiditate prin 

procedeul securitizării. 

Or. el 

 

Amendamentul  111 

Marco Zanni, Marco Valli 
 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În Planul de investiții pentru 

Europa, prezentat la 26 noiembrie 2014, 

Comisia și-a anunțat intenția de a relansa 

piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, 

fără a repeta greșelile comise înaintea 

crizei financiare din 2008. Dezvoltarea 

unei piețe de securitizări simple, 

transparente și standardizate constituie 

una dintre pietrele de temelie ale uniunii 

piețelor de capital (UPC) și contribuie la 

îndeplinirea obiectivului prioritar al 

Comisiei de sprijinire a creării de locuri 

de muncă și de reluare a unei creșteri 

economice durabile. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  112 

Notis Marias 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În Planul de investiții pentru 

Europa, prezentat la 26 noiembrie 2014, 

Comisia și-a anunțat intenția de a relansa 

piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, 

fără a repeta greșelile comise înaintea 

crizei financiare din 2008. Dezvoltarea 

unei piețe de securitizări simple, 

transparente și standardizate constituie una 

dintre pietrele de temelie ale uniunii 

piețelor de capital (UPC) și contribuie la 

îndeplinirea obiectivului prioritar al 

Comisiei de sprijinire a creării de locuri 

de muncă și de reluare a unei creșteri 

economice durabile. 

(2) În Planul de investiții pentru 

Europa, prezentat la 26 noiembrie 2014, 

Comisia și-a anunțat intenția de a relansa 

piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, 

fără a repeta greșelile comise înaintea 

crizei financiare din 2008. Dezvoltarea 

unei piețe de securitizări simple, 

transparente și standardizate constituie una 

dintre pietrele de temelie ale uniunii 

piețelor de capital (UPC) și trebuie să 

sprijine crearea de locuri de muncă și de 

reluare a unei creșteri economice durabile. 

Or. el 

 

Amendamentul  113 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În Planul de investiții pentru 

Europa, prezentat la 26 noiembrie 2014, 

Comisia și-a anunțat intenția de a relansa 

piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, 

fără a repeta greșelile comise înaintea 

crizei financiare din 2008. Dezvoltarea 

unei piețe de securitizări simple, 

transparente și standardizate constituie una 

dintre pietrele de temelie ale uniunii 

piețelor de capital (UPC) și contribuie la 

îndeplinirea obiectivului prioritar al 

Comisiei de sprijinire a creării de locuri 

de muncă și de reluare a unei creșteri 

economice durabile. 

(2) În Planul de investiții pentru 

Europa, prezentat la 26 noiembrie 2014, 

Comisia și-a anunțat intenția de a relansa 

piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, 

fără a repeta greșelile comise înaintea 

crizei financiare din 2008. Dezvoltarea 

unei piețe simple, transparente și 

standardizate a securitizărilor reprezintă un 

element constitutiv al uniunii piețelor de 

capital (CMU). 

Or. en 
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Justificare 

nu există nicio dovadă potrivit căreia actualele performanțe economice slabe ar putea fi 

abordate prin măsuri privind oferta și numeroase dovezi că ele ar putea fi abordate prin 

stimulente fiscale mai luminate. Incapacitatea UE de a acționa într-un mod coordonat pentru 

stimularea economiei reale nu trebuie să fie utilizată ca scuză pentru a stimula economia 

virtuală deja congestionată. 

 

Amendamentul  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Uniunea Europeană nu urmărește 

să erodeze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare deosebit de complexe, 

opace și riscante. Este esențial să se 

asigure adoptarea unor norme care să 

permită o mai bună diferențiere a 

produselor simple, transparente și 

standardizate de instrumentele complexe, 

opace și riscante și să se aplice un cadru 

prudențial mai sensibil la risc. 

(3) Uniunea Europeană trebuie să 

consolideze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare. Este esențial să se asigure 

adoptarea unor norme pentru a aplica un 

cadru prudențial mai sensibil la risc; Este 

la fel de important să se interzică 

resecuritizarea și să se excludă din acest 

regulament securitizarea sintetică 

Or. it 

 

Amendamentul  115 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Uniunea Europeană nu urmărește să 

erodeze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare deosebit de complexe, 

opace și riscante. Este esențial să se asigure 

(3) Uniunea Europeană nu urmărește să 

erodeze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare deosebit de complexe, 

opace și riscante. Este esențial să se asigure 



 

AM\1101631RO.doc 7/146 PE587.495v01-00 

 RO 

adoptarea unor norme care să permită o 

mai bună diferențiere a produselor simple, 

transparente și standardizate de 

instrumentele complexe, opace și riscante 

și să se aplice un cadru prudențial mai 

sensibil la risc. 

adoptarea unor norme care să permită o 

mai bună diferențiere a produselor simple, 

transparente și standardizate de 

instrumentele financiare complexe, opace 

și riscante și să se aplice un cadru 

prudențial mai sensibil la risc. 

Or. el 

 

Amendamentul  116 

Antonio Tajani 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Uniunea Europeană nu urmărește 

să erodeze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare deosebit de complexe, 

opace și riscante. Este esențial să se asigure 

adoptarea unor norme care să permită o 

mai bună diferențiere a produselor simple, 

transparente și standardizate de 

instrumentele complexe, opace și riscante 

și să se aplice un cadru prudențial mai 

sensibil la risc. 

(3) Uniunea Europeană urmărește să 

consolideze cadrul legislativ pus în aplicare 

după criza financiară în scopul de a 

contracara riscurile inerente operațiunilor 

de securitizare deosebit de complexe, 

opace și riscante. Este esențial să se asigure 

adoptarea unor norme care să permită o 

mai bună diferențiere a produselor simple, 

transparente și standardizate de 

instrumentele complexe, opace și riscante 

și să se aplice un cadru prudențial mai 

sensibil la risc. 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată 

în mod corespunzător, securitizarea 

reprezintă un canal important pentru 

(4) Trebuie reamintit că, în anii care 

au precedat criza financiară din 2008, 

utilizarea excesivă și imprudentă a 

activelor securitizate a schimbat modelul 

de afaceri al băncilor, încurajând astfel 
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diversificarea surselor de finanțare și 

pentru alocarea mai eficientă a riscurilor 

în cadrul sistemului financiar al Uniunii. 

Ea permite o distribuție mai largă a 

riscurilor din sectorul financiar și poate 

contribui la degajarea bilanțurilor 

inițiatorului și astfel la intensificarea 

creditării economiei. În general, poate 

îmbunătăți eficiența sistemului financiar 

și poate oferi posibilități suplimentare de 

investiții. Securitizarea poate crea o 

legătură între instituțiile de credit și 

piețele de capital, spre folosul indirect al 

întreprinderilor și cetățenilor (de 

exemplu, sub formă de împrumuturi, de 

finanțări destinate întreprinderilor, de 

credite pentru achiziționarea de bunuri 

imobile și de cărți de credit mai puțin 

costisitoare). 

recurgerea la efectul de levier care le-a 

permis acestora să facă profituri mai mari 

într-un interval de timp scurt, dar cu 

riscul unor pierderi însemnate: acestea au 

fost condițiile care au precedat izbucnirea 

crizei financiare din 2008, care a debutat 

în economia SUA și s-a răspândit apoi în 

alte economii. 

Or. it 

 

Amendamentul  118 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată 

în mod corespunzător, securitizarea 

reprezintă un canal important pentru 

diversificarea surselor de finanțare și 

pentru alocarea mai eficientă a riscurilor în 

cadrul sistemului financiar al Uniunii. Ea 

permite o distribuție mai largă a riscurilor 

din sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei. În 

general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

(4) Dacă este structurată în mod 

corespunzător, securitizarea reprezintă un 

canal pentru diversificarea surselor de 

finanțare și pentru alocarea mai dispersată 

a riscurilor în cadrul sistemului financiar al 

Uniunii. Ea permite o distribuție mai largă 

a riscurilor din sectorul financiar și poate 

contribui la degajarea bilanțurilor 

inițiatorului. 



 

AM\1101631RO.doc 9/146 PE587.495v01-00 

 RO 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de 

cărți de credit mai puțin costisitoare). 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată în 

mod corespunzător, securitizarea reprezintă 

un canal important pentru diversificarea 

surselor de finanțare și pentru alocarea mai 

eficientă a riscurilor în cadrul sistemului 

financiar al Uniunii. Ea permite o 

distribuție mai largă a riscurilor din 

sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei. În 

general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată în 

mod corespunzător, securitizarea reprezintă 

un canal important pentru diversificarea 

surselor de finanțare și pentru alocarea mai 

eficientă a riscurilor în cadrul sistemului 

financiar al Uniunii. Ea permite o 

distribuție mai largă a riscurilor din 

sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei. În 

general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

Securitizarea ar putea, de asemenea, să le 

permită instituțiilor de credit să-și reducă 

individual rigiditățile bilanțului, pentru a-

și gestiona mai bine concentrațiile 

riscurilor portofoliului și să creeze 

instrumente financiare pe termen lung 
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mai simple pentru investitori. Aceste 

capabilități ar putea îmbunătăți în mod 

colectiv flexibilitatea sectorului financiar 

și încuraja investițiile mai mari, pe termen 

lung, în economia reală. În același timp, 

securitizarea poate implica riscuri legate 

de o mai mare interconectivitate și de un 

efect de levier excesiv. Ea are, de 

asemenea, potențialul de a încuraja 

investițiile speculative, pe termen scurt, și 

arbitrajul de reglementare. Prezentul 

regulament încurajează monitorizarea 

strictă de către autoritățile competente a 

participării unei instituții financiare pe 

piață. 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată în 

mod corespunzător, securitizarea reprezintă 

un canal important pentru diversificarea 

surselor de finanțare și pentru alocarea mai 

eficientă a riscurilor în cadrul sistemului 

financiar al Uniunii. Ea permite o 

distribuție mai largă a riscurilor din 

sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei. În 

general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare și concură la 

îmbunătățirea finanțării economiei. Dacă 

este structurată în mod corespunzător, 

securitizarea reprezintă un canal important 

pentru diversificarea surselor de finanțare 

și pentru alocarea mai eficientă a riscurilor 

în cadrul sistemului financiar al Uniunii. 

Ea permite o distribuție mai largă a 

riscurilor din sectorul financiar și poate 

contribui la degajarea bilanțurilor 

inițiatorului și astfel la intensificarea 

creditării economiei. În general, poate 

îmbunătăți eficiența sistemului financiar și 

poate oferi posibilități suplimentare de 

investiții. Securitizarea poate crea o 

legătură între instituțiile de credit și piețele 

de capital, spre folosul indirect al 

întreprinderilor și cetățenilor (de exemplu, 

sub formă de împrumuturi, de finanțări 
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achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

destinate întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

Or. el 

 

Amendamentul  121 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată în 

mod corespunzător, securitizarea reprezintă 

un canal important pentru diversificarea 

surselor de finanțare și pentru alocarea mai 

eficientă a riscurilor în cadrul sistemului 

financiar al Uniunii. Ea permite o 

distribuție mai largă a riscurilor din 

sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei. În 

general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

(4) Securitizarea este un element 

important pentru buna funcționare a 

piețelor financiare. Dacă este structurată în 

mod corespunzător, securitizarea reprezintă 

un canal important pentru diversificarea 

surselor de finanțare și pentru alocarea mai 

eficientă a riscurilor în cadrul sistemului 

financiar al Uniunii. Ea permite o 

distribuție mai largă a riscurilor din 

sectorul financiar și poate contribui la 

degajarea bilanțurilor inițiatorului și astfel 

la intensificarea creditării economiei reale. 

În general, poate îmbunătăți eficiența 

sistemului financiar și poate oferi 

posibilități suplimentare de investiții. 

Securitizarea poate crea o legătură între 

instituțiile de credit și piețele de capital, 

spre folosul indirect al întreprinderilor și 

cetățenilor (de exemplu, sub formă de 

împrumuturi, de finanțări destinate 

întreprinderilor, de credite pentru 

achiziționarea de bunuri imobile și de cărți 

de credit mai puțin costisitoare). 

Or. es 

 

Amendamentul  122 

Pervenche Berès 
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Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

Uniunea trebuie să stabilească o definiție 

clară a securitizării STS, deoarece, în caz 

contrar, tratamentul de reglementare mai 

sensibil la risc aplicat instituțiilor de credit 

și societăților de asigurare ar fi disponibil 

în cazul diferitelor tipuri de securitizări din 

diferite state membre. S-ar crea astfel 

condiții de concurență inechitabile și ar 

apărea necesitatea unui arbitraj de 

reglementare. 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

precum și pentru securitizările care includ 

și sprijină proiecte care contribuie la 

realizarea acordului COP 21 ("STS 

sustenabilă") al Conferinței ON U privind 

clima (Uniunea trebuie să stabilească o 

definiție clară a securitizării STS, deoarece, 

în caz contrar, tratamentul de reglementare 

mai sensibil la risc aplicat instituțiilor de 

credit și societăților de asigurare ar fi 

disponibil în cazul diferitelor tipuri de 

securitizări din diferite state membre. S-ar 

crea astfel condiții de concurență 

inechitabile și ar apărea necesitatea unui 

arbitraj de reglementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

Uniunea trebuie să stabilească o definiție 

clară a securitizării STS, deoarece, în caz 

contrar, tratamentul de reglementare mai 

sensibil la risc aplicat instituțiilor de credit 

și societăților de asigurare ar fi disponibil 

în cazul diferitelor tipuri de securitizări din 

diferite state membre. S-ar crea astfel 

condiții de concurență inechitabile și ar 

apărea necesitatea unui arbitraj de 

reglementare. 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

Uniunea trebuie să stabilească o definiție 

clară a securitizării STS, deoarece, în caz 

contrar, tratamentul de reglementare mai 

sensibil la risc aplicat instituțiilor de credit 

și societăților de asigurare ar fi disponibil 

în cazul diferitelor tipuri de securitizări din 

diferite state membre. S-ar crea astfel 

condiții de concurență inechitabile și ar 

apărea necesitatea unui arbitraj de 

reglementare și, pentru simplificarea 

tranzacțiilor transfrontaliere, este 
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important ca Europa să dispună de o 

piață unică a STS. 

Or. es 

 

Amendamentul  124 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

Uniunea trebuie să stabilească o definiție 

clară a securitizării STS, deoarece, în caz 

contrar, tratamentul de reglementare mai 

sensibil la risc aplicat instituțiilor de credit 

și societăților de asigurare ar fi disponibil 

în cazul diferitelor tipuri de securitizări din 

diferite state membre. S-ar crea astfel 

condiții de concurență inechitabile și ar 

apărea necesitatea unui arbitraj de 

reglementare. 

(5) Pentru a institui un cadru prudențial 

mai sensibil la risc pentru securitizările 

simple, transparente și standardizate (STS), 

Uniunea trebuie să stabilească o definiție 

clară a securitizării STS, deoarece, în caz 

contrar, tratamentul de reglementare mai 

sensibil la risc aplicat instituțiilor de credit 

și societăților de asigurare ar fi disponibil 

în cazul diferitelor tipuri de securitizări din 

diferite state membre. S-ar crea astfel 

condiții de concurență inechitabile și ar 

apărea necesitatea unui arbitraj de 

reglementare. Altfel, multe securitizări nu 

ar mai fi suficient de sensibile la risc, din 

cauza lipsei determinanților de risc 

adecvați în abordările adoptate pentru 

stabilirea ponderii de risc. 

Or. el 

 

Amendamentul  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Este indicat să se prevadă, în 

concordanță cu definițiile existente în 

legislația sectorială a Uniunii, definiții ale 

tuturor conceptelor-cheie ale securitizării. 

(6) Este indicat să se prevadă, în 

concordanță cu definițiile existente în 

legislația sectorială a Uniunii, definiții ale 

tuturor conceptelor-cheie ale securitizării. 
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Este necesară mai ales o definiție clară și 

cuprinzătoare a securitizării, care să 

cuprindă orice tranzacție sau schemă prin 

care riscul de credit asociat unei expuneri 

sau unui portofoliu de expuneri este 

segmentat pe tranșe. O expunere care 

creează o obligație de plată directă pentru o 

tranzacție sau o schemă utilizată pentru a 

finanța ori a administra active corporale nu 

ar trebui considerată o expunere față de o 

securitizare, chiar dacă tranzacția sau 

schema are obligații de plată cu ranguri de 

prioritate diferite. 

Este necesară mai ales o definiție clară și 

cuprinzătoare a securitizării, care să 

cuprindă orice tranzacție sau schemă prin 

care plățile în cadrul tranzacției sau 

schemei depind de performanțele 

expunerilor sau unui portofoliu de 

expuneri. Transferul economic al 

expunerilor securitizate trebuie realizat 

prin transferul proprietății asupra 

expunerilor securitizate de la instituția 

inițiatoare către o SSPE sau prin tehnica 

subparticipării de către o SSPE. O 

expunere care creează o obligație de plată 

directă pentru o tranzacție sau o schemă 

utilizată pentru a finanța ori a administra 

active corporale nu ar trebui considerată o 

expunere față de o securitizare, chiar dacă 

tranzacția sau schema are obligații de plată 

cu ranguri de prioritate diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Este indicat să se prevadă, în 

concordanță cu definițiile existente în 

legislația sectorială a Uniunii, definiții ale 

tuturor conceptelor-cheie ale securitizării. 

Este necesară mai ales o definiție clară și 

cuprinzătoare a securitizării, care să 

cuprindă orice tranzacție sau schemă prin 

care riscul de credit asociat unei expuneri 

sau unui portofoliu de expuneri este 

segmentat pe tranșe. O expunere care 

creează o obligație de plată directă pentru o 

tranzacție sau o schemă utilizată pentru a 

finanța ori a administra active corporale nu 

ar trebui considerată o expunere față de o 

securitizare, chiar dacă tranzacția sau 

schema are obligații de plată cu ranguri de 

(6) Este indicat să se prevadă, în 

concordanță cu definițiile existente în 

legislația sectorială a Uniunii, definiții ale 

tuturor conceptelor-cheie ale securitizării. 

Este necesară mai ales o definiție clară și 

cuprinzătoare a securitizării, care să 

cuprindă orice tranzacție sau schemă. O 

expunere care creează o obligație de plată 

directă pentru o tranzacție sau o schemă 

utilizată pentru a finanța ori a administra 

active corporale nu ar trebui considerată o 

expunere față de o securitizare, chiar dacă 

tranzacția sau schema are obligații de plată 

cu ranguri de prioritate diferite. 
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prioritate diferite. 

 

Or. it 

 

Amendamentul  127 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6 a) Un sponsor trebuie să fie în 

măsură să delege sarcini către un 

administrator de credite, dar trebuie să 

rămână răspunzător pentru toate 

obligațiile care îi incumbă în temeiul 

acestui regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Atât la nivel internațional, cât și la 

nivel european, s-au depus deja eforturi 

pentru a se identifica securitizarea STS, iar 

Regulamentele delegate (UE) 2015/6122 și 

(UE) 2015/3523 ale Comisiei au stabilit 

deja criterii privind securitizarea simplă, 

transparentă și standardizată în scopuri 

specifice, căreia îi este asociat un tratament 

prudențial mai sensibil la risc. 

(7) Atât la nivel internațional, cât și la 

nivel european, trebuie depuse mai multe 

eforturi pentru a se identifica securitizarea 

STS, iar Regulamentele delegate (UE) 

2015/6122 și (UE) 2015/3523 ale Comisiei 

au stabilit deja criterii privind securitizarea 

simplă, transparentă și standardizată în 

scopuri specifice, căreia îi este asociat un 

tratament prudențial mai sensibil la risc. 

__________________ __________________ 

22 Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al 

Comisiei din 10 octombrie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) 

22 Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al 

Comisiei din 10 octombrie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) 



 

PE587.495v01-00 16/146 AM\1101631RO.doc 

RO 

nr. 575/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește cerința de 

acoperire a necesarului de lichiditate pentru 

instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, 

p. 1). 

nr. 575/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește cerința de 

acoperire a necesarului de lichiditate pentru 

instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, 

p. 1). 

23 Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al 

Comisiei din 10 octombrie 2014 de 

completare a Directivei 2009/138/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind accesul la activitate și desfășurarea 

activității de asigurare și de reasigurare 

(Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, 

p. 1). 

23 Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al 

Comisiei din 10 octombrie 2014 de 

completare a Directivei 2009/138/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind accesul la activitate și desfășurarea 

activității de asigurare și de reasigurare 

(Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, 

p. 1). 

Or. el 

 

Amendamentul  129 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pe baza criteriilor în vigoare, a 

criteriilor de identificare a securitizărilor 

simple, transparente și comparabile 

elaborate de BCBS-IOSCO și adoptate la 

23 iulie 2015 și în special pe baza Avizului 

ABE privind securitizările eligibile, 

publicat la 7 iulie 2015, este esențial să se 

stabilească o definiție generală a 

securitizării STS aplicabilă la nivel 

transsectorial. 

(8) Pe baza criteriilor în vigoare, a 

criteriilor de identificare a securitizărilor 

simple, transparente și comparabile, în 

cadrul adecvării capitalului pentru 

securitizări, elaborate de BCBS-IOSCO și 

adoptate la 23 iulie 2015 și în special pe 

baza Avizului ABE privind securitizările 

eligibile, publicat la 7 iulie 2015, este 

esențial să se stabilească o definiție 

generală a securitizării STS aplicabilă la 

nivel transsectorial. 

Or. el 

 

Amendamentul  130 

Notis Marias 
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Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Aplicarea criteriilor STS în întreaga 

UE nu ar trebui să conducă la abordări 

divergente. Astfel de abordări ar crea 

posibile obstacole pentru investitorii 

transfrontalieri, obligându-i să studieze în 

detaliu cadrele diverselor state membre, și 

ar compromite, astfel, încrederea 

investitorilor în criteriile privind STS. 

(9) Aplicarea criteriilor STS în întreaga 

UE nu ar trebui să conducă la abordări 

divergente ci, dimpotrivă, la dezvoltarea 

unei piețe sigure a securitizărilor. Astfel 

de abordări ar crea posibile obstacole 

pentru investitorii transfrontalieri, 

obligându-i să studieze în detaliu cadrele 

diverselor state membre, și ar compromite, 

astfel, încrederea investitorilor în criteriile 

privind STS. 

Or. el 

 

Amendamentul  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Este esențial ca autoritățile 

competente să colaboreze strâns pentru a 

se asigura înțelegerea comună și 

consecventă a cerințelor STS la nivelul 

întregii Uniuni și pentru a se soluționa 

eventualele probleme de interpretare. Din 

perspectiva acestui obiectiv, cele trei AES 

ar trebui, în cadrul Comitetului comun al 

autorităților europene de supraveghere, să 

își coordoneze atât propria activitate, cât și 

pe cea a autorităților competente, pentru a 

asigura consecvența transsectorială și 

pentru a analiza problemele practice care ar 

putea fi ocazionate de securitizările STS. În 

acest demers, ar trebui solicitate și luate în 

considerare pe cât posibil și punctele de 

vedere ale participanților pe piață. 

Rezultatele acestor discuții ar trebui să fie 

făcute publice pe site-urile internet ale 

celor trei AES, pentru a ajuta inițiatorii, 

sponsorii, SSPE și investitorii să evalueze 

(10) Este esențial ca un organism de 

supraveghere european să opereze un 

sistem de certificare a terților, pentru a se 

asigura înțelegerea comună și consecventă 

a cerințelor STS la nivelul întregii Uniuni 

și pentru a se soluționa eventualele 

probleme de interpretare. Din perspectiva 

acestui obiectiv, organismul de 

reglementare atribuit, împreună cu cele 

două alte AES ar trebui, în cadrul 

Comitetului comun al autorităților 

europene de supraveghere, să își 

coordoneze atât propria activitate, cât și pe 

cea a autorităților competente, pentru a 

asigura consecvența transsectorială și 

pentru a analiza problemele practice care ar 

putea fi ocazionate de securitizările STS. În 

acest demers, ar trebui solicitate și luate în 

considerare pe cât posibil și punctele de 

vedere ale participanților pe piață. 

Rezultatele acestor discuții ar trebui să fie 
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securitizările STS înainte de a emite astfel 

de instrumente sau de a efectua investiții în 

acestea. Un astfel de mecanism de 

coordonare ar fi deosebit de important în 

perioada premergătoare punerii în aplicare 

a prezentului regulament. 

făcute publice pe site-urile internet ale 

celor trei AES, pentru a ajuta inițiatorii, 

sponsorii, SSPE și investitorii să evalueze 

securitizările STS înainte de a emite astfel 

de instrumente sau de a efectua investiții în 

acestea. Un astfel de mecanism de 

coordonare ar fi deosebit de important în 

perioada premergătoare punerii în aplicare 

a prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Este esențial ca autoritățile 

competente să colaboreze strâns pentru a se 

asigura înțelegerea comună și consecventă 

a cerințelor STS la nivelul întregii Uniuni 

și pentru a se soluționa eventualele 

probleme de interpretare. Din perspectiva 

acestui obiectiv, cele trei AES ar trebui, în 

cadrul Comitetului comun al autorităților 

europene de supraveghere, să își 

coordoneze atât propria activitate, cât și pe 

cea a autorităților competente, pentru a 

asigura consecvența transsectorială și 

pentru a analiza problemele practice care ar 

putea fi ocazionate de securitizările STS. În 

acest demers, ar trebui solicitate și luate în 

considerare pe cât posibil și punctele de 

vedere ale participanților pe piață. 

Rezultatele acestor discuții ar trebui să fie 

făcute publice pe site-urile internet ale 

celor trei AES, pentru a ajuta inițiatorii, 

sponsorii, SSPE și investitorii să evalueze 

securitizările STS înainte de a emite astfel 

de instrumente sau de a efectua investiții în 

acestea. Un astfel de mecanism de 

coordonare ar fi deosebit de important în 

perioada premergătoare punerii în aplicare 

(10) Este esențial ca autoritățile 

competente să colaboreze strâns pentru a se 

asigura înțelegerea comună și consecventă 

a cerințelor STS la nivelul întregii Uniuni 

și pentru a se soluționa eventualele 

probleme de interpretare. Din perspectiva 

acestui obiectiv, cele trei AES ar trebui, în 

cadrul Comitetului comun al autorităților 

europene de supraveghere, în interiorul 

căruia va fi creat un nou comitet de 

securitizare, să își coordoneze atât propria 

activitate, cât și pe cea a autorităților 

competente, pentru a asigura consecvența 

transsectorială și pentru a analiza 

problemele practice care ar putea fi 

ocazionate de securitizările STS. În acest 

demers, ar trebui solicitate și luate în 

considerare pe cât posibil și punctele de 

vedere ale participanților pe piață. 

Rezultatele acestor discuții ar trebui să fie 

făcute publice pe site-urile internet ale 

celor trei AES, pentru a ajuta inițiatorii, 

sponsorii, SSPE și investitorii să evalueze 

securitizările STS înainte de a emite astfel 

de instrumente sau de a efectua investiții în 

acestea. Un astfel de mecanism de 

coordonare ar fi deosebit de important în 
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a prezentului regulament. perioada premergătoare punerii în aplicare 

a prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Investițiile în securitizări sau 

expunerile la acestea nu numai că expun 

investitorul la riscurile de credit legate de 

împrumuturile-suport sau de expunerile-

suport, dar și la alte riscuri generate de 

procesul de structurare a securitizărilor, 

precum riscurile de agenție, riscul de 

model, riscul juridic și operațional, riscul 

de contraparte, riscul de administrare, 

riscul de lichiditate, riscul de concentrare și 

riscurile de tip operațional. Astfel, este 

esențial ca investitorii instituționali să fie 

obligați să respecte cerințe proporționale în 

materie de îndeplinire a obligației de 

diligență, care să îi oblige să evalueze în 

mod corespunzător riscurile care decurg 

din toate tipurile de securitizări, în folosul 

investitorilor finali. De asemenea, obligația 

de diligență poate să întărească astfel 

încrederea în piață și încrederea dintre 

inițiatori, sponsori și investitori. Este 

necesar, de asemenea, ca și investitorii să 

exercite acțiunile adecvate pe care le 

presupune obligația de diligență în ceea ce 

privește securitizările STS. Aceștia se pot 

informa prin intermediul informațiilor 

publicate de părțile implicate în 

securitizare, în special în ceea ce privește 

notificarea STS și informațiile aferente 

prezentate în acest context, care ar trebui să 

le ofere investitorilor toate informațiile 

relevante cu privire la modul în care sunt 

îndeplinite criteriile privind STS. 

Investitorii instituționali ar trebui să fie în 

(11) Investițiile în securitizări sau 

expunerile la acestea nu numai că expun 

investitorul la riscurile de credit legate de 

împrumuturile-suport sau de expunerile-

suport, dar și la alte riscuri generate de 

procesul de structurare a securitizărilor, 

precum riscurile de agenție, riscul de 

model, riscul juridic și operațional, riscul 

de contraparte, riscul de administrare, 

riscul de lichiditate, riscul de concentrare și 

riscurile de tip operațional. Astfel, este 

esențial ca investitorii instituționali, 

inclusiv administratorii de active, să fie 

obligați să respecte cerințe proporționale în 

materie de îndeplinire a obligației de 

diligență, care să îi oblige să evalueze în 

mod corespunzător riscurile care decurg 

din toate tipurile de securitizări, în folosul 

investitorilor finali. De asemenea, obligația 

de diligență poate să întărească astfel 

încrederea în piață și încrederea dintre 

inițiatori, sponsori și investitori. Este 

necesar, de asemenea, ca și investitorii să 

exercite acțiunile adecvate pe care le 

presupune obligația de diligență în ceea ce 

privește securitizările STS. Aceștia se pot 

informa prin intermediul informațiilor 

publicate de părțile implicate în 

securitizare, în special în ceea ce privește 

notificarea STS și informațiile aferente 

prezentate în acest context, care ar trebui să 

le ofere investitorilor toate informațiile 

relevante cu privire la modul în care sunt 

îndeplinite criteriile privind STS. 
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măsură să acorde încrederea cuvenită 

notificării STS și informațiilor publicate de 

inițiator, de sponsor și de SSPE în legătură 

cu conformitatea unei securitizări cu 

cerințele privind STS sau, respectiv, cu 

nerespectarea acestor cerințe. 

Investitorii instituționali ar trebui să fie în 

măsură să acorde încrederea cuvenită 

notificării STS și informațiilor publicate de 

inițiator, de sponsor și de SSPE în legătură 

cu conformitatea unei securitizări cu 

cerințele privind STS sau, respectiv, cu 

nerespectarea acestor cerințe. 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Investițiile în securitizări sau 

expunerile la acestea nu numai că expun 

investitorul la riscurile de credit legate de 

împrumuturile-suport sau de expunerile-

suport, dar și la alte riscuri generate de 

procesul de structurare a securitizărilor, 

precum riscurile de agenție, riscul de 

model, riscul juridic și operațional, riscul 

de contraparte, riscul de administrare, 

riscul de lichiditate, riscul de concentrare și 

riscurile de tip operațional. Astfel, este 

esențial ca investitorii instituționali să fie 

obligați să respecte cerințe proporționale în 

materie de îndeplinire a obligației de 

diligență, care să îi oblige să evalueze în 

mod corespunzător riscurile care decurg 

din toate tipurile de securitizări, în folosul 

investitorilor finali. De asemenea, obligația 

de diligență poate să întărească astfel 

încrederea în piață și încrederea dintre 

inițiatori, sponsori și investitori. Este 

necesar, de asemenea, ca și investitorii să 

exercite acțiunile adecvate pe care le 

presupune obligația de diligență în ceea ce 

privește securitizările STS. Aceștia se pot 

informa prin intermediul informațiilor 

publicate de părțile implicate în 

securitizare, în special în ceea ce privește 

notificarea STS și informațiile aferente 

(11) Investițiile în securitizări sau 

expunerile la acestea nu numai că expun 

investitorul la riscurile de credit legate de 

împrumuturile-suport sau de expunerile-

suport, dar și la alte riscuri generate de 

procesul de structurare a securitizărilor, 

precum riscurile de agenție, riscul de 

model, riscul juridic și operațional, riscul 

de contraparte, riscul de administrare, 

riscul de lichiditate, riscul de concentrare și 

riscurile de tip operațional. Astfel, este 

esențial ca investitorii instituționali să fie 

obligați să respecte cerințe proporționale în 

materie de îndeplinire a obligației de 

diligență, care să îi oblige să evalueze în 

mod corespunzător riscurile care decurg 

din toate tipurile de securitizări, în folosul 

investitorilor finali. De asemenea, obligația 

de diligență poate să întărească astfel 

încrederea în piață și încrederea dintre 

inițiatori, sponsori și investitori. Este 

necesar, de asemenea, ca și investitorii să 

exercite acțiunile adecvate pe care le 

presupune obligația de diligență în ceea ce 

privește securitizările STS. Aceștia se pot 

informa prin intermediul informațiilor 

publicate de părțile implicate în 

securitizare, în special în ceea ce privește 

notificarea STS și informațiile aferente 
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prezentate în acest context, care ar trebui să 

le ofere investitorilor toate informațiile 

relevante cu privire la modul în care sunt 

îndeplinite criteriile privind STS. 

Investitorii instituționali ar trebui să fie în 

măsură să acorde încrederea cuvenită 

notificării STS și informațiilor publicate de 

inițiator, de sponsor și de SSPE în legătură 

cu conformitatea unei securitizări cu 

cerințele privind STS sau, respectiv, cu 

nerespectarea acestor cerințe. 

prezentate în acest context, care ar trebui să 

le ofere investitorilor toate informațiile 

relevante cu privire la modul în care sunt 

îndeplinite criteriile privind STS. 

Investitorii instituționali ar trebui să fie în 

măsură să acorde încrederea cuvenită 

agentului de certificare a terților pentru 

notificarea STS și informațiilor publicate 

de inițiator, de sponsor și de SSPE în 

legătură cu conformitatea unei securitizări 

cu cerințele privind STS sau, respectiv, cu 

nerespectarea acestor cerințe. 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare, ar trebui ca 

expunerile incluse în securitizare să nu 

fie calitativ diferite de cele reținute pe 

bilanțul inițiatorului și ca, înainte de a fi 

incluse într-o securitizare, expunerile să fi 

fost pe bilanțul inițiatorului într-o măsură 

semnificativă din scadența lor 

contractuală. Prin urmare, este important 

ca inițiatorii sau sponsorii să rețină o 

expunere economică netă semnificativă la 

riscurile subiacente în cauză, atât pe o 

perioadă semnificativă înainte de 

securitizare, cât și după securitizare.. Într-

un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 
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inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că 

inițiatorii rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. Notificarea STS trebuie să le indice 

investitorilor faptul că inițiatorii au 

reținut anterior și vor reține în viitor o 

expunere economică netă semnificativă la 

riscurile subiacente. Ar trebui să se prevadă 

anumite excepții pentru cazurile în care 

expunerile securitizate sunt garantate 

integral, necondiționat și irevocabil, în 

special de către autorități publice. În cazul 

în care se acordă sprijin din resurse publice 

sub formă de garanții sau prin alte 

mijloace, dispozițiile prezentului 

regulament nu aduc atingere normelor 

privind ajutoarele de stat. 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 
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cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. Prin notificarea STS, investitorilor li 

se indică faptul că inițiatorii rețin o 

expunere economică netă semnificativă la 

riscurile subiacente. Ar trebui să se prevadă 

anumite excepții pentru cazurile în care 

expunerile securitizate sunt garantate 

integral, necondiționat și irevocabil, în 

special de către autorități publice. În cazul 

în care se acordă sprijin din resurse publice 

sub formă de garanții sau prin alte 

mijloace, dispozițiile prezentului 

regulament nu aduc atingere normelor 

privind ajutoarele de stat. 

Or. it 

 

Amendamentul  137 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 
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investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Comitetul european pentru risc 

sistemic ar trebui să aibă posibilitatea de a 

le propune autorităților competente o rată 

mai scăzută de reținere a riscului pentru 

piața securitizărilor în ansamblu sau 

pentru anumite segmente de piață prin 

intermediul unor proiecte de standarde 

tehnice de reglementare. În acest sens, 

CERS ar trebui să justifice modul în care 

a ținut seama de necesitatea alinierii 

riscurilor și a aspectelor prudențiale ale 

reducerii ratei de reținere. Într-un sens 

mai larg, tranzacțiile de securitizare nu ar 

trebui să fie structurate astfel încât să se 

evite aplicarea cerinței de reținere. Cerința 

respectivă ar trebui să fie aplicabilă în toate 

situațiile în care substanța economică a 

unei securitizări este aplicabilă, indiferent 

de tipul de structuri sau instrumente 

juridice utilizate. Nu sunt necesare aplicări 

multiple ale cerinței de reținere. Pentru 

orice securitizare, este suficient ca cerința 

să i se aplice doar inițiatorului, sponsorului 

sau creditorului inițial. În mod similar, 

atunci când tranzacțiile de securitizare 

includ alte poziții din securitizare drept 

expuneri-suport, cerința de reținere ar 

trebui să se aplice doar securitizării care 

face obiectul investiției. Prin notificarea 

STS, investitorilor li se indică faptul că 

inițiatorii rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 
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stat. 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că 

inițiatorii rețin o expunere economică 

netă semnificativă la riscurile subiacente. 

Ar trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care sunt implicați într-

o securitizare să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. 
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securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu 

aduc atingere normelor privind ajutoarele 

de stat. 

Or. en 

Justificare 

Definiția securitizării este foarte cuprinzătoare și se extinde la o varietate de scenarii 

implicând segmentarea pe tranșe a riscului de credit și doar la cele în care o astfel de 

segmentare are forma unor titluri de valoare tranzacționabile integral sau parțial.  În 

consecință, pentru a evita confuziile, sugerăm ca referirea la transformarea expunerilor în 

titluri de valoare tranzacționabile să fie eliminată. 

 

Amendamentul  139 

Burkhard Balz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză, stabilită la un nivel de 5 %.. Într-un 

sens mai larg, tranzacțiile de securitizare 

nu ar trebui să fie structurate astfel încât să 

se evite aplicarea cerinței de reținere. 

Cerința respectivă ar trebui să fie aplicabilă 

în toate situațiile în care substanța 

economică a unei securitizări este 
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sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este important ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 

(12) Este esențial ca interesele 

inițiatorilor, ale sponsorilor și ale 

creditorilor inițiali care transformă 

expunerile în titluri de valoare 

tranzacționabile să corespundă intereselor 

investitorilor. În acest scop, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial ar trebui să 

rețină un interes semnificativ în expunerile-

suport din securitizare. Prin urmare, este 

important ca inițiatorii sau sponsorii să 

rețină o expunere economică netă 
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semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

semnificativă la riscurile subiacente în 

cauză. Într-un sens mai larg, tranzacțiile de 

securitizare nu ar trebui să fie structurate 

astfel încât să se evite aplicarea cerinței de 

reținere. Cerința respectivă ar trebui să fie 

aplicabilă în toate situațiile în care 

substanța economică a unei securitizări este 

aplicabilă, indiferent de tipul de structuri 

sau instrumente juridice utilizate. Nu sunt 

necesare aplicări multiple ale cerinței de 

reținere. Pentru orice securitizare, este 

suficient ca cerința să i se aplice doar 

inițiatorului, sponsorului sau creditorului 

inițial. În mod similar, atunci când 

tranzacțiile de securitizare includ alte 

poziții din securitizare drept expuneri-

suport, cerința de reținere ar trebui să se 

aplice doar securitizării care face obiectul 

investiției. Prin notificarea STS, 

investitorilor li se indică faptul că inițiatorii 

rețin o expunere economică netă 

semnificativă la riscurile subiacente. Ar 

trebui să se prevadă anumite excepții 

pentru cazurile în care expunerile 

securitizate sunt garantate integral, 

necondiționat și irevocabil, în special de 

către autorități publice. În cazul în care se 

acordă sprijin din resurse publice sub 

formă de garanții sau prin alte mijloace, 

dispozițiile prezentului regulament nu aduc 

atingere normelor privind ajutoarele de 

stat. 

Or. el 

 

Amendamentul  141 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

(13) Capacitatea investitorilor și a 

investitorilor în perspectivă de a exercita 

obligația de diligență și de a realiza astfel o 

evaluare în cunoștință de cauză a bonității 
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securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante 

pe întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la 

informații fiabile privind securitizările. 

unui anumit instrument de securitizare 

depinde de accesul lor la informații fiabile 

și ușor de utilizat cu privire la 

instrumentele respective. Pe baza acquis-

ului existent, este important să se creeze un 

sistem cuprinzător în cadrul căruia 

investitorii și investitorii în perspectivă să 

poată accesa cu ușurință toate informațiile 

relevante pe întreaga durată a tranzacțiilor, 

care să reducă obligațiile de raportare 

aflate în sarcina inițiatorilor, a sponsorilor 

și a SSPE. 

 Pentru a mări transparența pieței trebuie 

creat un depozit de date oferind acces 

facil la date privind tendințele agregate 

ale pieței, comparații cu structura 

standard a securizării, precum și date 

granulare referitoare la colateralul-suport 

al securitizării. Acest depozit de date, 

cunoscut sub denumirea de Depozitul 

european de date privind securitizările 

(ESDR) nu trebuie să genereze și să 

administreze el însuși toate aceste 

informații. Există deja inițiative fără 

caracter obligatoriu similare, care au 

condus la crearea de infrastructuri 

precum European DataWarehouse. 

Informațiile care trebuie publicate în 

temeiul cerinței respective ar trebui să se 

bazeze pe modele existente și, în măsura 

posibilului, să facă uz de infrastructura 

existentă. 

 Efortul ESDR se va extinde dincolo de 

infrastructura existentă, pentru a colecta 

date privind riscurile sistemice potențiale. 

Ca atare, ESDR trebuie să se concentreze 

asupra reducerii asimetriilor de risc, 

generând o transparență care sprijină 

gestionarea riscurilor sistemice și care, la 

rândul ei, încurajează disciplina pieței. În 

același timp, ESDR ar trebui să 

încurajeze și să sprijine dezvoltarea 

sustenabilă, pe termen lung, a pieței, 

reunindu-i pe toți cei trei constituenți 

majori ai acesteia, și anume vânzătorii de 

riscuri, cumpărătorii de riscuri și 

supraveghetorii. 
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 Guvernanța ESDR ar trebui să urmeze 

exemplul guvernanței stabilite pentru 

Global LEI Foundation (GLEIF). În mod 

specific, supravegherea ESDR trebuie 

împărțită între vânzătorii de riscuri, 

cumpărătorii de riscuri și reprezentanții 

comunității de supraveghere. ESMA 

trebuie să coordoneze și să dirijeze efortul 

comunității de supraveghere. Alte 

autorități de supraveghere europene, în 

special Comitetul european pentru risc 

sistemic (CERS), Banca Centrală 

Europeană și Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) 

trebuie să analizeze, și ele, modul în care 

acest depozit de date le-ar putea ajuta să-

și îndeplinească sarcinile. 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. Pentru a 

spori transparența pieței, ar trebui să se 

înființeze un depozit de date pentru 

expunerile-suport aferente securitizărilor. 
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Există deja inițiative fără caracter 

obligatoriu similare, care au condus la 

crearea de infrastructuri precum 

European DataWarehouse. Informațiile 

care trebuie publicate în temeiul cerinței 

respective ar trebui să se bazeze pe modele 

existente pentru prezentarea de informații 

către astfel de infrastructuri. În cazul în 

care ESMA decide să delege 

responsabilitatea gestionării unei 

asemenea infrastructuri, depozitul de date 

ar trebui creat după modelul Global LEI 

Foundation (GLEIF) și s-ar putea sprijini 

în continuare pe European 

DataWarehouse. 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. ESMA 

trebuie să creeze un depozit european de 

date privind securitizările aliniat la toate 

depozitele de date existente relevante, în 

mod specific la depozitul de date european 

din cadrul BCE. Împreună cu aceste 
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depozit de date, ESMA trebuie să publice 

și să mențină pe site-ul său o listă 

actualizată a autorităților competente pe 

care statele membre le împuternicesc cu 

competențele de supraveghere, cercetare 

și sancționare necesare. 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE 

și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător transparent, care să fie bazat 

pe riscul real inerent acestor instrumente, 

în cadrul căruia investitorii să aibă acces la 

toate informațiile relevante pe întreaga 

durată a tranzacțiilor, care să reducă 

obligațiile de raportare aflate în sarcina 

inițiatorilor, a sponsorilor și a SSPE și care 

să faciliteze accesul continuu, simplu și 

liber al investitorilor la informații fiabile 

privind securitizările și activele-suport ale 

acestora. Piața trebuie să fie transparentă 

și să încurajeze schimbul de informații 

prin crearea unui registru public dedicat, 

cuprinzând astfel de date. 

Or. it 

 

Amendamentul  145 

Notis Marias 
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Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

fiabile privind securitizările. 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor și care să 

faciliteze accesul continuu, simplu și liber 

al investitorilor la informații fiabile privind 

securitizările. 

Or. el 

 

Amendamentul  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE și care să faciliteze accesul continuu, 

simplu și liber al investitorilor la informații 

(13) Capacitatea investitorilor de a 

exercita obligația de diligență și de a 

realiza astfel o evaluare în cunoștință de 

cauză a bonității unui anumit instrument de 

securitizare depinde de accesul lor la 

informații cu privire la instrumentele 

respective. Pe baza acquis-ului existent, 

este important să se creeze un sistem 

cuprinzător în cadrul căruia investitorii să 

aibă acces la toate informațiile relevante pe 

întreaga durată a tranzacțiilor, care să 

reducă obligațiile de raportare aflate în 

sarcina inițiatorilor și a sponsorilor și care 

să faciliteze accesul continuu, simplu și 

liber al investitorilor la informații fiabile 
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fiabile privind securitizările. privind securitizările. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului. 

Deși securitizările care sunt simple, 
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care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și 

unul pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

diferite, programele ABCP bazându-se pe 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 

înlocuite după ce ajung la scadență. În 

plus, criteriile privind STS trebuie să 

reflecte și rolul specific al sponsorului 

care furnizează emitenților de ABCP 

sprijin pentru asigurarea lichidității. 

transparente și standardizate au oferit 

rezultate bune în trecut, îndeplinirea 

cerințelor STS nu înseamnă că poziția din 

securitizare este lipsită de riscuri și nici nu 

oferă vreun indiciu cu privire la calitatea 

creditului pe care se bazează securitizarea. 

Respectarea acestor cerințe ar trebui să 

indice, în schimb, faptul că un investitor 

prudent și diligent va putea analiza 

riscurile pe care le presupune securitizarea. 

Or. it 

 

Amendamentul  148 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

(14) Pentru a le oferi investitorilor 

siguranță, inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 
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de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și unul 

pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

diferite, programele ABCP bazându-se pe 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 

înlocuite după ce ajung la scadență. În plus, 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și unul 

pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

diferite, programele ABCP bazându-se pe 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 
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criteriile privind STS trebuie să reflecte și 

rolul specific al sponsorului care furnizează 

emitenților de ABCP sprijin pentru 

asigurarea lichidității. 

înlocuite după ce ajung la scadență. În plus, 

criteriile privind STS trebuie să reflecte și 

rolul specific al sponsorului care furnizează 

emitenților de ABCP sprijin pentru 

asigurarea lichidității. 

Or. el 

 

Amendamentul  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 
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înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și 

unul pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

diferite, programele ABCP bazându-se pe 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 

înlocuite după ce ajung la scadență. În plus, 

criteriile privind STS trebuie să reflecte și 

rolul specific al sponsorului care furnizează 

emitenților de ABCP sprijin pentru 

asigurarea lichidității. 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului. 

Deși securitizările care sunt simple, 

transparente și standardizate au oferit 

rezultate bune în trecut, îndeplinirea 

cerințelor STS nu înseamnă că poziția din 

securitizare este lipsită de riscuri și nici nu 

oferă vreun indiciu cu privire la calitatea 

creditului pe care se bazează securitizarea. 

Respectarea acestor cerințe ar trebui să 

indice, în schimb, faptul că un investitor 

prudent și diligent va putea analiza 

riscurile pe care le presupune securitizarea. 

Cerințele privind STS ar trebui să fie de 

două tipuri: unul pentru securitizările pe 

termen lung și unul pentru securitizările 

pe termen scurt (ABCP), care ar trebui să 

respecte cerințe similare în mare măsură, 

cu anumite ajustări care să reflecte 

caracteristicile structurale ale acestor 

două segmente de piață. Aceste piețe 

funcționează în moduri diferite, programele 

ABCP bazându-se pe o serie de tranzacții 

ABCP constând în expuneri pe termen 

scurt care trebuie înlocuite după ce ajung la 

scadență. În plus, criteriile privind STS 

trebuie să reflecte și rolul specific al 

sponsorului care furnizează emitenților de 

ABCP sprijin pentru asigurarea lichidității. 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Inițiatorii, sponsorii și SSPE ar 

trebui să pună la dispoziție, în raportul 

destinat investitorilor, toate datele 

relevante din punctul de vedere al 

importanței privind calitatea creditului și 

(14) Inițiatorii și sponsorii ar trebui să 

pună la dispoziție, în raportul destinat 

investitorilor, toate datele relevante din 

punctul de vedere al importanței privind 

calitatea creditului și performanța 



 

AM\1101631RO.doc 39/146 PE587.495v01-00 

 RO 

performanța expunerilor-suport, inclusiv 

date care să le permită investitorilor să 

identifice în mod clar, în cadrul 

portofoliului de expuneri-suport, situațiile 

de efectuare cu întârziere a plăților de către 

debitorii subiacenți și de incapacitate de 

plată a acestora, de restructurare a 

datoriilor, de iertarea de plată a datoriei, de 

restructurare datorată dificultăților 

financiare, de răscumpărări, de perioade 

fără plăți, de pierderi, de radieri, de 

recuperări, precum și alte măsuri corective 

privind performanța activelor. Raportul 

destinat investitorilor ar trebui să pună la 

dispoziție și date privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele emisiei de securitizări, inclusiv 

o prezentare separată a veniturilor și 

plăților poziției din securitizare, și anume 

valoarea programată a principalului și a 

dobânzii, a principalului plătit în avans, a 

dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și unul 

pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

expunerilor-suport, inclusiv date care să le 

permită investitorilor să identifice în mod 

clar, în cadrul portofoliului de expuneri-

suport, situațiile de efectuare cu întârziere a 

plăților de către debitorii subiacenți și de 

incapacitate de plată a acestora, de 

restructurare a datoriilor, de iertarea de 

plată a datoriei, de restructurare datorată 

dificultăților financiare, de răscumpărări, 

de perioade fără plăți, de pierderi, de 

radieri, de recuperări, precum și alte măsuri 

corective privind performanța activelor. 

Raportul destinat investitorilor ar trebui să 

pună la dispoziție și date privind fluxurile 

de numerar generate de expunerile-suport 

și de pasivele emisiei de securitizări, 

inclusiv o prezentare separată a veniturilor 

și plăților poziției din securitizare, și 

anume valoarea programată a principalului 

și a dobânzii, a principalului plătit în avans, 

a dobânzii restante, a comisioanelor și 

taxelor și a oricăror date cu privire la 

producerea oricărui eveniment de 

declanșare care conduc la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți, precum și date 

privind suma și modalitățile disponibile 

pentru îmbunătățirea calității creditului 

pentru fiecare tranșă. Deși securitizările 

care sunt simple, transparente și 

standardizate au oferit rezultate bune în 

trecut, îndeplinirea cerințelor STS nu 

înseamnă că poziția din securitizare este 

lipsită de riscuri și nici nu oferă vreun 

indiciu cu privire la calitatea creditului pe 

care se bazează securitizarea. Respectarea 

acestor cerințe ar trebui să indice, în 

schimb, faptul că un investitor prudent și 

diligent va putea analiza riscurile pe care le 

presupune securitizarea. Cerințele privind 

STS ar trebui să fie de două tipuri: unul 

pentru securitizările pe termen lung și unul 

pentru securitizările pe termen scurt 

(ABCP), care ar trebui să respecte cerințe 

similare în mare măsură, cu anumite 

ajustări care să reflecte caracteristicile 

structurale ale acestor două segmente de 

piață. Aceste piețe funcționează în moduri 

diferite, programele ABCP bazându-se pe 
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diferite, programele ABCP bazându-se pe 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 

înlocuite după ce ajung la scadență. În plus, 

criteriile privind STS trebuie să reflecte și 

rolul specific al sponsorului care furnizează 

emitenților de ABCP sprijin pentru 

asigurarea lichidității. 

o serie de tranzacții ABCP constând în 

expuneri pe termen scurt care trebuie 

înlocuite după ce ajung la scadență. În plus, 

criteriile privind STS trebuie să reflecte și 

rolul specific al sponsorului care furnizează 

emitenților de ABCP sprijin pentru 

asigurarea lichidității. 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În cazul securitizărilor care nu 

îndeplinesc cerința de „vânzare reală”, 

expunerile-suport nu sunt transferate către 

o astfel de entitate emitentă, dar, în schimb, 

riscul de credit aferent expunerilor-suport 

este transferat prin intermediul unui 

contract derivat sau al unor garanții. 

Această situație creează un risc suplimentar 

de credit al contrapărții și poate determina 

creșterea gradului de complexitate a 

conținutului contractului derivat. Până în 

prezent, niciuna dintre analizele realizate la 

nivel internațional sau la nivelul Uniunii nu 

a reușit să identifice criterii valabile 

privind STS pentru respectivele tipuri de 

instrumente de securitizare. În viitor, ar fi 

esențial să se realizeze o evaluare care să 

analizeze dacă unele securitizări sintetice 

care au funcționat cu rezultate bune în 

timpul crizei financiare și care sunt 

simple, transparente și standardizate sunt, 

prin urmare, eligibile pentru a fi 

considerate STS. Pe această bază, 

Comisia va evalua dacă securitizările care 

nu respectă cerința de „vânzare reală” ar 

trebui să fie incluse în sfera de aplicare a 

denumirii de „STS” în cadrul unei 

(16) În cazul securitizărilor care nu 

îndeplinesc cerința de „vânzare reală”, 

expunerile-suport nu sunt transferate către 

o astfel de entitate emitentă, dar, în schimb, 

riscul de credit aferent expunerilor-suport 

este transferat prin intermediul unui 

contract derivat sau al unor garanții. 

Această situație creează un risc suplimentar 

de credit al contrapărții și poate determina 

creșterea gradului de complexitate a 

conținutului contractului derivat. Până în 

prezent, niciuna dintre analizele realizate la 

nivel internațional sau la nivelul Uniunii nu 

a reușit să identifice criterii valabile 

privind STS pentru respectivele tipuri de 

instrumente de securitizare. Securizările 

sintetice nu trebuie, în niciun caz, să fie 

considerate drept STS. 
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viitoare propuneri. 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În cazul securitizărilor care nu 

îndeplinesc cerința de „vânzare reală”, 

expunerile-suport nu sunt transferate către 

o astfel de entitate emitentă, dar, în schimb, 

riscul de credit aferent expunerilor-suport 

este transferat prin intermediul unui 

contract derivat sau al unor garanții. 

Această situație creează un risc suplimentar 

de credit al contrapărții și poate determina 

creșterea gradului de complexitate a 

conținutului contractului derivat. Până în 

prezent, niciuna dintre analizele realizate la 

nivel internațional sau la nivelul Uniunii nu 

a reușit să identifice criterii valabile 

privind STS pentru respectivele tipuri de 

instrumente de securitizare. În viitor, ar fi 

esențial să se realizeze o evaluare care să 

analizeze dacă unele securitizări sintetice 

care au funcționat cu rezultate bune în 

timpul crizei financiare și care sunt 

simple, transparente și standardizate sunt, 

prin urmare, eligibile pentru a fi 

considerate STS. Pe această bază, 

Comisia va evalua dacă securitizările care 

nu respectă cerința de „vânzare reală” ar 

trebui să fie incluse în sfera de aplicare a 

denumirii de „STS” în cadrul unei 

viitoare propuneri. 

(16) În cazul securitizărilor care nu 

îndeplinesc cerința de „vânzare reală”, 

expunerile-suport nu sunt transferate către 

o astfel de entitate emitentă, dar, în schimb, 

riscul de credit aferent expunerilor-suport 

este transferat prin intermediul unui 

contract derivat sau al unor garanții. 

Această situație creează un risc suplimentar 

de credit al contrapărții și poate determina 

creșterea gradului de complexitate a 

conținutului contractului derivat. Până în 

prezent, niciuna dintre analizele realizate la 

nivel internațional sau la nivelul Uniunii nu 

a reușit să identifice criterii valabile 

privind STS pentru respectivele tipuri de 

instrumente de securitizare. Este, în 

consecință, logic ca securitizările sintetice 

să fie excluse din prezentul regulament. 

Or. it 
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Amendamentul  153 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În cazul securitizărilor care nu 

îndeplinesc cerința de „vânzare reală”, 

expunerile-suport nu sunt transferate către 

o astfel de entitate emitentă, dar, în schimb, 

riscul de credit aferent expunerilor-suport 

este transferat prin intermediul unui 

contract derivat sau al unor garanții. 

Această situație creează un risc 

suplimentar de credit al contrapărții și 

poate determina creșterea gradului de 

complexitate a conținutului contractului 

derivat. Până în prezent, niciuna dintre 

analizele realizate la nivel internațional sau 

la nivelul Uniunii nu a reușit să identifice 

criterii valabile privind STS pentru 

respectivele tipuri de instrumente de 

securitizare. În viitor, ar fi esențial să se 

realizeze o evaluare care să analizeze dacă 

unele securitizări sintetice care au 

funcționat cu rezultate bune în timpul 

crizei financiare și care sunt simple, 

transparente și standardizate sunt, prin 

urmare, eligibile pentru a fi considerate 

STS. Pe această bază, Comisia va evalua 

dacă securitizările care nu respectă cerința 

de „vânzare reală” ar trebui să fie incluse 

în sfera de aplicare a denumirii de „STS” 

în cadrul unei viitoare propuneri. 

(16) În cazul securitizărilor sintetice 

care nu îndeplinesc cerința de „vânzare 

reală”, expunerile-suport nu sunt 

transferate către o astfel de entitate 

emitentă, dar, în schimb, riscul de credit 

aferent expunerilor-suport este transferat 

prin intermediul unui contract derivat sau 

al unor garanții. Până în prezent, niciuna 

dintre analizele realizate la nivel 

internațional sau la nivelul Uniunii nu a 

reușit să identifice criterii valabile privind 

STS pentru respectivele tipuri de 

instrumente de securitizare. În viitor, ar fi 

esențial să se realizeze o evaluare care să 

analizeze dacă unele securitizări sintetice 

care au funcționat cu rezultate bune în 

timpul crizei financiare și care sunt simple, 

transparente și standardizate sunt, prin 

urmare, eligibile pentru a fi considerate 

STS. Pe această bază, Comisia va evalua 

dacă securitizările care nu respectă cerința 

de „vânzare reală” ar trebui să fie incluse 

în sfera de aplicare a denumirii de „STS” 

în cadrul unei viitoare propuneri. 

Or. en 

Justificare 

În funcție de semnificația termenului de  „vânzare reală”  (care nu a fost definit niciodată), 

pot exista unele categorii de securitizări care nu sunt nici de tip  „vânzare reală”, și nici 

sintetice. Prezentul considerent se referă la cele sintetice, astfel că sugerăm modificarea 

formulării, pentru clarificare. 
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Amendamentul  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru ca investitorii să întreprindă 

în mod riguros activitățile pe care le 

presupune îndeplinirea obligației de 

diligență și pentru a facilita evaluarea 

riscurilor subiacente, este important ca 

tranzacțiile de securitizare să fie garantate 

de portofolii de expuneri omogene în ceea 

ce privește tipul de active, cum ar fi 

portofoliile de împrumuturi locative, 

portofoliile de credite comerciale, de 

contracte de leasing și de facilități de 

creditare destinate întreprinderilor din 

aceeași categorie pentru a finanța 

cheltuieli de capital sau operațiuni 

economice, portofolii de credite auto și de 

contracte de leasing acordate unor 

debitori sau utilizatori sau portofolii de 

împrumuturi și portofolii de facilități de 

creditare acordate persoanelor fizice în 

scopuri de consum personale, legate de 

familie sau de gospodărie. 

(18) Pentru ca investitorii să întreprindă 

în mod riguros activitățile pe care le 

presupune îndeplinirea obligației de 

diligență și pentru a facilita evaluarea 

riscurilor subiacente, este important ca 

tranzacțiile de securitizare să fie garantate 

de portofolii de expuneri omogene în ceea 

ce privește tipul de active, cum ar fi 

portofoliile de împrumuturi locative 

acordate persoanelor individuale, 

creditele de consum acordate persoanelor 

pentru achiziții personale, pentru familie 
și pentru gospodărie, contractele 

financiare încheiate în scopul 

achiziționării unui vehicul cu motor 

(incluzând contractele de împrumut, 

contractele de leasing și contractele de 

închiriere cu opțiune de cumpărare), 

împrumuturi contractate cu comercianții 
de vehicule cu motor pentru a finanța 

cumpărarea sau retenția stocului, 

împrumuturi acordate IMM-urilor, 

împrumuturi acordate entităților 

corporatiste (cu excepția IMM-urilor), 

creanțele comerciale și leasingurile de 

echipament (cu excepția autovehiculelor, 

furgonetelor, camioanelor și 

motocicletelor). 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru ca investitorii să întreprindă 

în mod riguros activitățile pe care le 

presupune îndeplinirea obligației de 

diligență și pentru a facilita evaluarea 

riscurilor subiacente, este important ca 

tranzacțiile de securitizare să fie garantate 

de portofolii de expuneri omogene în ceea 

ce privește tipul de active, cum ar fi 

portofoliile de împrumuturi locative, 

portofoliile de credite comerciale, de 

contracte de leasing și de facilități de 

creditare destinate întreprinderilor din 

aceeași categorie pentru a finanța cheltuieli 

de capital sau operațiuni economice, 

portofolii de credite auto și de contracte de 

leasing acordate unor debitori sau 

utilizatori sau portofolii de împrumuturi și 

portofolii de facilități de creditare acordate 

persoanelor fizice în scopuri de consum 

personale, legate de familie sau de 

gospodărie. 

(18) Pentru ca investitorii să întreprindă 

în mod riguros activitățile pe care le 

presupune îndeplinirea obligației de 

diligență și pentru a facilita evaluarea 

riscurilor subiacente, este important ca 

tranzacțiile de securitizare să fie garantate 

de portofolii de expuneri omogene în ceea 

ce privește tipul de active. Acestea sunt 

următoarele: portofoliile de împrumuturi 

locative, portofoliile de credite comerciale, 

creanțele comerciale, contractele de 

leasing și facilitățile de creditare destinate 

întreprinderilor din aceeași categorie 

pentru a finanța cheltuieli de capital sau 

operațiuni economice, portofoliile de 

credite auto și de contracte de leasing 

acordate unor debitori sau utilizatori sau 

portofoliile de împrumuturi și portofoliile 

de facilități de creditare acordate 

persoanelor fizice pentru consum 

personal, familial sau de gospodărie. 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Este esențial să se evite 

reproducerea unor modele pure de tipul 

„originate to distribute”. În aceste situații, 

creditorii acordă credite aplicând politici de 

subscriere insuficiente și fragile, deoarece 

știu în avans că riscurile aferente sunt, în 

cele din urmă, vândute unor părți terțe. 

Astfel, expunerile care urmează să fie 

securitizate ar trebui să fie inițiate în cursul 

normal al activității inițiatorului sau a 

(19) Este esențial să se evite 

reproducerea unor modele pure de tipul 

„originate to distribute”, ca cele utilizate 

înainte de criza creditelor ipotecare cu 

risc ridicat din 2008. În aceste situații, 

creditorii acordă credite aplicând politici de 

subscriere insuficiente și fragile, deoarece 

știu în avans că riscurile aferente sunt, în 

cele din urmă, vândute unor părți terțe. 

Constată cu îngrijorare că unele bănci 
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creditorului inițial în conformitate cu 

standarde de subscriere care nu ar trebui să 

fie mai puțin stricte decât cele aplicate de 

inițiator sau de creditorul inițial inițierii 

unor expuneri similare care nu sunt 

securitizate. Modificările semnificative 

aduse standardelor de subscriere ar trebui 

comunicate integral investitorilor 

potențiali. Inițiatorul sau creditorul inițial 

ar trebui să aibă suficientă experiență în 

ceea ce privește inițierea unor expuneri de 

natură similară cu cele care au fost 

securitizate. În cazul securitizărilor în care 

expunerile-suport sunt împrumuturi 

locative, portofoliul de împrumuturi nu ar 

trebui să includă niciun împrumut care a 

fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că sa adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

a intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. De asemenea, 

evaluarea bonității debitorului, ar trebui, 

atunci când este cazul, să îndeplinească 

cerințele prevăzute de Directivele 

2014/17/UE sau 2008/48/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului 

sau cerințe echivalente în vigoare în 

țări terțe. 

încep să ofere credite ipotecare care 

finanțează 100 % din costul de achiziție a 

proprietății. Astfel, expunerile care 

urmează să fie securitizate ar trebui să fie 

inițiate în cursul normal al activității 

inițiatorului sau a creditorului inițial în 

conformitate cu standarde de subscriere 

care nu ar trebui să fie mai puțin stricte 

decât cele aplicate de inițiator sau de 

creditorul inițial inițierii unor expuneri 

similare care nu sunt securitizate. 

Modificările semnificative aduse 

standardelor de subscriere ar trebui 

comunicate integral investitorilor 

potențiali. Inițiatorul sau creditorul inițial 

ar trebui să aibă suficientă experiență în 

ceea ce privește inițierea unor expuneri de 

natură similară cu cele care au fost 

securitizate. În cazul securitizărilor în care 

expunerile-suport sunt împrumuturi 

locative, portofoliul de împrumuturi nu ar 

trebui să includă niciun împrumut care a 

fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că sa adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

a intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. De asemenea, 

evaluarea bonității debitorului, ar trebui, 

atunci când este cazul, să îndeplinească 

cerințele prevăzute de Directivele 

2014/17/UE sau 2008/48/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului 

sau cerințe echivalente în vigoare în 

țări terțe. 

Or. it 

 

Amendamentul  157 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Este esențial să se evite (19) Este esențial să se evite 
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reproducerea unor modele pure de tipul 

„originate to distribute”. În aceste situații, 

creditorii acordă credite aplicând politici de 

subscriere insuficiente și fragile, deoarece 

știu în avans că riscurile aferente sunt, în 

cele din urmă, vândute unor părți terțe. 

Astfel, expunerile care urmează să fie 

securitizate ar trebui să fie inițiate în cursul 

normal al activității inițiatorului sau a 

creditorului inițial în conformitate cu 

standarde de subscriere care nu ar trebui să 

fie mai puțin stricte decât cele aplicate de 

inițiator sau de creditorul inițial inițierii 

unor expuneri similare care nu sunt 

securitizate. Modificările semnificative 

aduse standardelor de subscriere ar trebui 

comunicate integral investitorilor 

potențiali. Inițiatorul sau creditorul inițial 

ar trebui să aibă suficientă experiență în 

ceea ce privește inițierea unor expuneri de 

natură similară cu cele care au fost 

securitizate. În cazul securitizărilor în care 

expunerile-suport sunt împrumuturi 

locative, portofoliul de împrumuturi nu ar 

trebui să includă niciun împrumut care a 

fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că sa adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

a intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. De asemenea, 

evaluarea bonității debitorului, ar trebui, 

atunci când este cazul, să îndeplinească 

cerințele prevăzute de Directivele 

2014/17/UE sau 2008/48/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului 

sau cerințe echivalente în vigoare în 

țări terțe. 

reproducerea unor modele pure de tipul 

„originate to distribute”. În aceste situații, 

creditorii acordă credite aplicând politici de 

subscriere insuficiente și fragile, deoarece 

știu în avans că riscurile aferente sunt, în 

cele din urmă, vândute unor părți terțe. 

Astfel, expunerile care urmează să fie 

securitizate ar trebui să fie inițiate în cursul 

normal al activității inițiatorului sau a 

creditorului inițial în conformitate cu 

standarde de subscriere care nu ar trebui să 

fie la fel ca cele aplicate de inițiator sau de 

creditorul inițial inițierii unor expuneri 

similare care nu sunt securitizate. 

Modificările semnificative aduse 

standardelor de subscriere ar trebui 

comunicate integral investitorilor 

potențiali. Inițiatorul sau creditorul inițial 

ar trebui să aibă suficientă experiență în 

ceea ce privește inițierea unor expuneri de 

natură similară cu cele care au fost 

securitizate. În cazul securitizărilor în care 

expunerile-suport sunt împrumuturi 

locative, portofoliul de împrumuturi nu ar 

trebui să includă niciun împrumut care a 

fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că sa adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

a intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. De asemenea, 

evaluarea bonității debitorului, ar trebui, 

atunci când este cazul, să îndeplinească 

cerințele prevăzute de Directivele 

2014/17/UE sau 2008/48/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului 

sau cerințe echivalente în vigoare în 

țări terțe. 

Or. el 

 

Amendamentul  158 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA că securitizarea în 

cauză îndeplinește cerințele privind STS. 

Ulterior, ESMA ar trebui să o înscrie pe o 

listă de tranzacții disponibilă pe site-ul său 

internet în scop informativ. Includerea unei 

emisii de securitizări pe lista securitizărilor 

STS notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS. Respectarea 

cerințelor STS rămâne responsabilitatea 

exclusivă a inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE. Inițiatorii, sponsorii și SSPE își 

vor asuma astfel răspunderea pentru 

declarația lor potrivit căreia securitizarea 

este STS, iar piața va oferi un climat de 

transparență. 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA că securitizarea în 

cauză îndeplinește cerințele privind STS. 

Ulterior, ESMA ar trebui să o înscrie pe o 

listă de tranzacții disponibilă pe site-ul său 

internet în scop informativ. Includerea unei 

emisii de securitizări pe lista securitizărilor 

STS notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS. 

Or. it 

 

Amendamentul  159 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA că securitizarea în 

cauză îndeplinește cerințele privind STS. 

Ulterior, ESMA ar trebui să o înscrie pe o 

listă de tranzacții disponibilă pe site-ul său 

internet în scop informativ. Includerea unei 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA despre intenția lor 

de a lista securitizarea în cauză ca 

îndeplinind cerințele privind STS. Odată 

ce ESDR confirmă primirea datelor 

pentru toate punctele de dezvăluit, ESMA 
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emisii de securitizări pe lista securitizărilor 

STS notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS. Respectarea 

cerințelor STS rămâne responsabilitatea 

exclusivă a inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE. Inițiatorii, sponsorii și SSPE își vor 

asuma astfel răspunderea pentru declarația 

lor potrivit căreia securitizarea este STS, 

iar piața va oferi un climat de transparență. 

trebuie să publice tranzacția nominalizată 
pe o listă de tranzacții disponibilă pe site-ul 

său internet în scop informativ. Aceeași 

listă de tranzacții trebuie să apară pe site-

ul ESDR. Includerea unei emisii de 

securitizări pe lista securitizărilor STS 

notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS sau că datele 

furnizate la timp și sunt exacte. 

Respectarea cerințelor STS rămâne 

responsabilitatea exclusivă a inițiatorilor, a 

sponsorilor și a SSPE. Inițiatorii, sponsorii 

și SSPE își vor asuma astfel răspunderea 

pentru declarația lor potrivit căreia 

securitizarea este STS, datele furnizate de 

ei sunt exacte și oferite la timp, iar piața 

va oferi un climat de transparență. 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA că securitizarea în 

cauză îndeplinește cerințele privind STS. 

Ulterior, ESMA ar trebui să o înscrie pe o 

listă de tranzacții disponibilă pe site-ul său 

internet în scop informativ. Includerea unei 

emisii de securitizări pe lista securitizărilor 

STS notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS. Respectarea 

cerințelor STS rămâne responsabilitatea 

(20) În cazul în care inițiatorii, sponsorii 

și SSPE doresc să utilizeze denumirea 

„STS” pentru securitizările lor, ei ar trebui 

să notifice investitorilor, autorităților 

competente și ESMA că securitizarea în 

cauză îndeplinește cerințele privind STS. 

Ulterior, ESMA ar trebui să o înscrie pe o 

listă de tranzacții disponibilă pe site-ul său 

internet în scop informativ. Includerea unei 

emisii de securitizări pe lista securitizărilor 

STS notificate publicată de ESMA nu 

presupune că ESMA sau alte autorități 

competente au certificat faptul că 

securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele privind STS. Respectarea 

cerințelor STS rămâne responsabilitatea 
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exclusivă a inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE. Inițiatorii, sponsorii și SSPE își vor 

asuma astfel răspunderea pentru declarația 

lor potrivit căreia securitizarea este STS, 

iar piața va oferi un climat de transparență. 

exclusivă a inițiatorilor, a sponsorilor și a 

SSPE. Inițiatorii, sponsorii și SSPE își vor 

asuma astfel răspunderea pentru declarația 

lor potrivit căreia securitizarea este STS, 

iar piața va oferi un climat de transparență, 

astfel încât să-i protejeze pe investitori și 

să prevină recurența unor modele 

‘originate to distribute’ orientate greșit.  

Or. el 

 

Amendamentul  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În cazul în care o securitizare nu 

mai îndeplinește cerințele privind STS, 

inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să 

informeze imediat ESMA. În plus, în cazul 

în care o autoritate competentă a aplicat 

sancțiuni administrative sau măsuri 

corective în ceea ce privește o securitizare 

declarată ca fiind STS, autoritatea 

competentă în cauză ar trebui să notifice de 

îndată ESMA, pentru ca aceasta din urmă 

să semnaleze acest fapt pe lista de 

notificări STS, astfel încât să le permită 

investitorilor să fie informați cu privire la 

astfel de sancțiuni, precum și cu privire la 

fiabilitatea notificărilor STS. Prin urmare, 

este în interesul inițiatorilor, al sponsorilor 

și al SSPE să transmită notificări riguroase, 

având în vedere consecințele asupra 

reputației. 

(21) În cazul în care o securitizare nu 

mai îndeplinește cerințele privind STS, 

inițiatorul și sponsorul ar trebui să 

informeze imediat ESMA. În plus, în cazul 

în care o autoritate competentă a aplicat 

sancțiuni administrative sau măsuri 

corective în ceea ce privește o securitizare 

declarată ca fiind STS, autoritatea 

competentă în cauză ar trebui să notifice de 

îndată ESMA, pentru ca aceasta din urmă 

să semnaleze acest fapt pe lista de 

notificări STS, astfel încât să le permită 

investitorilor să fie informați cu privire la 

astfel de sancțiuni, precum și cu privire la 

fiabilitatea notificărilor STS. Prin urmare, 

este în interesul inițiatorilor și al 

sponsorilor să transmită notificări 

riguroase, având în vedere consecințele 

asupra reputației. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Investitorii ar trebui să întreprindă 

propriile activități pe care le presupune 

îndeplinirea obligației de diligență în ceea 

ce privește investițiile, proporțional cu 

riscurile implicate, dar ei ar trebui să se 

poată baza pe notificările STS și pe 

informațiile furnizate de inițiator, de 

sponsor și de SSPE privind conformitatea 

cu cerințele privind STS. 

(22) Investitorii ar trebui să întreprindă 

propriile activități pe care le presupune 

îndeplinirea obligației de diligență în ceea 

ce privește investițiile, proporțional cu 

riscurile implicate, dar ei ar trebui să se 

poată baza pe certificarea STS a terților și 

pe informațiile furnizate de inițiator, de 

sponsor și de SSPE privind conformitatea 

cu cerințele privind STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Investitorii ar trebui să întreprindă 

propriile activități pe care le presupune 

îndeplinirea obligației de diligență în ceea 

ce privește investițiile, proporțional cu 

riscurile implicate, dar ei ar trebui să se 

poată baza pe notificările STS și pe 

informațiile furnizate de inițiator, de 

sponsor și de SSPE privind conformitatea 

cu cerințele privind STS. 

(22) Investitorii ar trebui să întreprindă 

propriile activități pe care le presupune 

îndeplinirea obligației de diligență în ceea 

ce privește investițiile, proporțional cu 

riscurile implicate, dar ei ar trebui să se 

poată baza pe notificările STS și pe 

informațiile furnizate de inițiator și de 

sponsor privind conformitatea cu cerințele 

privind STS. Ei nu trebuie însă să se 

bazeze exclusiv și în mod mecanic pe o 

astfel de notificare, și nici pe informația 

furnizată de inițiator și de sponsor. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

privind STS le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Cu toate acestea, este 

esențial ca investitorii să efectueze propria 

lor evaluare, să își asume responsabilitatea 

pentru deciziile lor de investiții și să nu se 

bazeze în mod mecanic pe astfel de părți 

terțe. 

(23) Implicarea unor părți terțe 

neautorizate în furnizarea certificării STS 

precum și cu scopul de a contribui la 

verificarea conformității unei securitizări 

cu cerințele privind STS este critică pentru 

investitori, inițiatori, sponsori și entitățile 

SSPE și ar putea facilita creșterea 

încrederii în piața securitizărilor STS. Cu 

toate acestea, este esențial ca investitorii să 

efectueze propria lor evaluare, să își asume 

responsabilitatea pentru deciziile lor de 

investiții și să nu se bazeze în mod mecanic 

pe astfel de părți terțe. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

privind STS le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Cu toate acestea, este 

esențial ca investitorii să efectueze propria 

lor evaluare, să își asume responsabilitatea 

pentru deciziile lor de investiții și să nu se 

bazeze în mod mecanic pe astfel de părți 

terțe. 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

privind STS le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Inițiatorii și sponsorii 

ar putea, de asemenea, să utilizeze 

serviciile unei părți terțe autorizate în 

conformitate cu prezentul regulament 

pentru a evalua dacă securitizarea lor 

îndeplinește criteriile privind STS. Astfel 

de organisme trebuie supuse 

supravegherii reglementare.  Notificarea 

către ESMA și publicarea ulterioară pe 

site-ul ESMA ar trebui să menționeze că 

conformitatea cu cerințele privind STS a 
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fost confirmată de către o parte terță 

autorizată. Cu toate acestea, este esențial 

ca investitorii să efectueze propria lor 

evaluare, să își asume responsabilitatea 

pentru deciziile lor de investiții și să nu se 

bazeze în mod mecanic pe astfel de părți 

terțe. 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

privind STS le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Cu toate acestea, este 

esențial ca investitorii să efectueze propria 

lor evaluare, să își asume 

responsabilitatea pentru deciziile lor de 

investiții și să nu se bazeze în mod 

mecanic pe astfel de părți terțe. 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

privind STS le este utilă atât investitorilor, 

cât și inițiatorilor, sponsorilor și entităților 

SSPE și ar facilita creșterea încrederii în 

piața securitizărilor STS. Inițiatorii, 

sponsorii și SSPE trebuie, de asemenea, 

să recurgă la serviciile unui terț. Acesta 

trebuie să fie autorizat în conformitate cu 

prezentul regulament pentru a evalua 

dacă securitizarea lor îndeplinește 

criteriile privind STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Implicarea unor părți terțe cu 

scopul de a contribui la verificarea 

conformității unei securitizări cu cerințele 

(23) Implicarea unor părți terțe poate fi 

cerută cu scopul de a contribui la 

verificarea conformității unei securitizări 
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privind STS le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Cu toate acestea, este 

esențial ca investitorii să efectueze propria 

lor evaluare, să își asume responsabilitatea 

pentru deciziile lor de investiții și să nu se 

bazeze în mod mecanic pe astfel de părți 

terțe. 

cu cerințele privind STS, deoarece 

implicarea lor le poate fi utilă atât 

investitorilor, cât și inițiatorilor, 

sponsorilor și entităților SSPE și ar putea 

facilita creșterea încrederii în piața 

securitizărilor STS. Cu toate acestea, este 

esențial ca investitorii să efectueze propria 

lor evaluare, să își asume responsabilitatea 

pentru deciziile lor de investiții și să nu se 

bazeze în mod mecanic pe astfel de părți 

terțe. Verificarea terților nu trebuie să 

afecteze în vreun caz răspunderea 

inițiatorului, a sponsorului sau a SSPE în 

ceea ce privește obligațiile lor legale ce 

decurg din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23 a) Pentru a le furniza investitorilor 

avize fiabile și independente referitoare la 

conformitatea unei securitizări cu 

criteriile privind STS, este recomandabil 

să se stabilească norme și criterii care să 

asigure că terții sunt autorizați să verifice 

această conformitate numai atunci când 

nu există niciun risc de a intra în conflict 

de interese cu inițiatorul, creditorul sau 

SSPE. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Neena Gill 
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Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Statele membre ar trebui să 

desemneze autoritățile competente și să le 

acorde competențele de supraveghere, de 

investigare și de sancționare necesare. În 

principiu, sancțiunile administrative și 

măsurile corective ar trebui să fie 

publicate. Întrucât investitorii, inițiatorii, 

sponsorii, creditorii inițiali și SSPE pot fi 

stabiliți în diferite state membre și pot fi 

supravegheați de autorități sectoriale 

competente diferite, ar trebui asigurată o 

cooperare strânsă între autoritățile 

competente relevante, inclusiv Banca 

Centrală Europeană (BCE), în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 1024/201324 al 

Consiliului, precum și cu autoritățile 

europene de supraveghere, prin schimbul 

reciproc de informații și prin acordarea de 

asistență reciprocă în cadrul activităților de 

supraveghere. 

(24) Statele membre ar trebui să 

desemneze autoritățile competente și să le 

acorde competențele de supraveghere, de 

investigare și de sancționare necesare 

pentru supravegherea participanților la 

piața STS.. În principiu, sancțiunile 

administrative și măsurile corective ar 

trebui să fie publicate. Întrucât investitorii, 

inițiatorii, sponsorii, creditorii inițiali și 

SSPE pot fi stabiliți în diferite state 

membre și pot fi supravegheați de autorități 

sectoriale competente diferite, ar trebui 

asigurată o cooperare strânsă între 

autoritățile competente relevante, inclusiv 

Banca Centrală Europeană (BCE), în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 1024/201324 al Consiliului, precum și 

cu autoritățile europene de supraveghere, 

prin schimbul reciproc de informații și prin 

acordarea de asistență reciprocă în cadrul 

activităților de supraveghere. 

__________________ __________________ 

24 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 

Consiliului din 15 octombrie 2013 de 

conferire a unor atribuții specifice Băncii 

Centrale Europene în ceea ce privește 

politicile legate de supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit (JO L 

287, 29.10.2013, p. 263). 

24 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 

Consiliului din 15 octombrie 2013 de 

conferire a unor atribuții specifice Băncii 

Centrale Europene în ceea ce privește 

politicile legate de supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit (JO L 

287, 29.10.2013, p. 263). 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Statele membre ar trebui să (24) Statele membre ar trebui să 
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desemneze autoritățile competente și să le 

acorde competențele de supraveghere, de 

investigare și de sancționare necesare. În 

principiu, sancțiunile administrative și 

măsurile corective ar trebui să fie 

publicate. Întrucât investitorii, inițiatorii, 

sponsorii, creditorii inițiali și SSPE pot fi 

stabiliți în diferite state membre și pot fi 

supravegheați de autorități sectoriale 

competente diferite, ar trebui asigurată o 

cooperare strânsă între autoritățile 

competente relevante, inclusiv Banca 

Centrală Europeană (BCE), în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 1024/201324 al 

Consiliului, precum și cu autoritățile 

europene de supraveghere, prin schimbul 

reciproc de informații și prin acordarea de 

asistență reciprocă în cadrul activităților de 

supraveghere. 

desemneze autoritățile competente și să le 

acorde asistență în exercitarea 

competențelor de supraveghere, de 

investigare și de sancționare necesare. În 

principiu, sancțiunile administrative și 

măsurile corective ar trebui să fie 

publicate. Întrucât investitorii, inițiatorii, 

sponsorii, creditorii inițiali și SSPE pot fi 

stabiliți în diferite state membre și pot fi 

supravegheați de autorități sectoriale 

competente diferite, ar trebui asigurată o 

cooperare strânsă între autoritățile 

competente relevante, inclusiv Banca 

Centrală Europeană (BCE), în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 1024/201324 al 

Consiliului, precum și cu autoritățile 

europene de supraveghere, prin schimbul 

reciproc de informații și prin acordarea de 

asistență reciprocă în cadrul activităților de 

supraveghere. 

__________________ __________________ 

24 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 

Consiliului din 15 octombrie 2013 de 

conferire a unor atribuții specifice Băncii 

Centrale Europene în ceea ce privește 

politicile legate de supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit (JO L 

287, 29.10.2013, p. 263). 

24 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 

Consiliului din 15 octombrie 2013 de 

conferire a unor atribuții specifice Băncii 

Centrale Europene în ceea ce privește 

politicile legate de supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit (JO L 

287, 29.10.2013, p. 263). 

Or. el 

Amendamentul  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) În ceea ce privește modificările 

aduse Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

contractele derivate extrabursiere 

încheiate de entități special constituite în 

scopul securitizării nu ar trebui să fie 

supuse obligației de compensare, sub 

rezerva îndeplinirii anumitor condiții. 

Motivul este că contrapărțile la contracte 

eliminat 
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derivate extrabursiere încheiate cu 

vehicule special constituite în scopul 

securitizării sunt creditori garantați prin 

mecanisme de securitizare, ceea ce 

permite, de obicei, să se prevadă o 

protecție adecvată împotriva riscului de 

credit al contrapărții. În ceea ce privește 

instrumentele financiare derivate care nu 

sunt compensate la nivel central, 

nivelurile garanției reale solicitate ar 

trebui, de asemenea, să țină seama de 

structura specifică a mecanismelor de 

securitizare și de măsurile de protecție 

deja prevăzute de acestea. 

Or. it 

 

Amendamentul  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Există un anumit grad de 

substituibilitate între obligațiunile 

garantate și securitizări. Prin urmare, 

pentru a se evita riscul de denaturare sau 

de arbitraj între utilizarea securitizărilor 

și utilizarea obligațiunilor garantate care 

poate apărea ca urmare a diferenței de 

tratament dintre contractele derivate 

extrabursiere încheiate de către entități 

emitente de obligațiuni garantate sau de 

către SSPE, Regulamentul (UE) 

nr. 648/2012 ar trebui, de asemenea, să 

fie modificat astfel încât să excepteze 

entitățile emitente de obligațiuni 

garantate de la obligația de compensare și 

să ofere asigurarea că entitățile emitente 

de obligațiuni garantate sunt supuse 

acelorași marje bilaterale. 

eliminat 

Or. it 
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Amendamentul  173 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Pentru a facilita demersul 

investitorilor, al inițiatorilor, al sponsorilor 

și al SSPE, aceeași competență de a adopta 

acte ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește adoptarea unor standarde tehnice 

de reglementare privind modelul pentru 

notificările STS care să le ofere 

investitorilor și autorităților competente 

informații suficiente pentru a putea realiza 

evaluarea conformității cu cerințele privind 

STS. Având în vedere know-how-ul de 

care dispune ESMA în ceea ce privește 

elaborarea de acte delegate, Comisia ar 

trebui să valorifice acest know-how în 

cadrul procesului de pregătire a actelor 

delegate. ESMA ar trebui să se consulte 

îndeaproape și cu celelalte două autorități 

europene de supraveghere. 

(32) Pentru a facilita demersul 

investitorilor, al inițiatorilor, al sponsorilor 

și al SSPE, aceeași competență de a adopta 

acte ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește adoptarea unor standarde tehnice 

de reglementare privind cerințe minimale 

de raportare a datelor pentru notificările 

STS care să le ofere investitorilor și 

autorităților competente informații 

suficiente pentru a putea realiza evaluarea 

conformității cu cerințele privind STS. 

Având în vedere know-how-ul de care 

dispune ESMA în ceea ce privește 

elaborarea de acte delegate, Comisia ar 

trebui să valorifice acest know-how în 

cadrul procesului de pregătire a actelor 

delegate. ESMA ar trebui să se consulte 

îndeaproape și cu celelalte două autorități 

europene de supraveghere. 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Morten Messerschmidt 

în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte cerințele privind 

STS. Prin urmare, inițiatorii, sponsorii și 

SSPE ar trebui să fie în măsură să 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte anumite cerințe 

privind STS specificate în prezentul 

regulament. Prin urmare, inițiatorii, 
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transmită o notificare STS către ESMA în 

temeiul articolului 14 alineatul (1) din 

prezentul regulament. 

sponsorii și SSPE ar trebui să fie în măsură 

să transmită o notificare STS către ESMA 

în temeiul articolului 14 alineatul (1) din 

prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Tratamentul corespunzător al tranzacțiilor succesorale este esențial, pentru că, în lipsa unui 

tratament de păstrare a drepturilor obținute, multe pur și simplu nu se vor califica ca STS 

deoarece nu au  structurate având în vedere ceea ce în prezent cunoaștem drept cerințe 

exacte și detaliate privind STS. 

 

Amendamentul  175 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte cerințele privind 

STS. Prin urmare, inițiatorii, sponsorii și 

SSPE ar trebui să fie în măsură să 

transmită o notificare STS către ESMA în 

temeiul articolului 14 alineatul (1) din 

prezentul regulament. 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte cerințele privind 

STS conform celor stabilite în 

considerentul 20. 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte cerințele privind 

STS. Prin urmare, inițiatorii, sponsorii și 

SSPE ar trebui să fie în măsură să 

transmită o notificare STS către ESMA în 

temeiul articolului 14 alineatul (1) din 

prezentul regulament. 

(37) În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea de „STS”, cu condiția ca 

securitizarea să respecte cerințele privind 

STS. Prin urmare, inițiatorii, sponsorii și 

SSPE ar trebui să fie în măsură să 

transmită o notificare STS către ESMA în 

temeiul articolului 14 alineatul (1) din 

prezentul regulament. Orice modificări 

ulterioare aduse securitizării ar trebui să 

fie acceptate cu condiția ca aceasta să 

îndeplinească cerințele aplicabile privind 

STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Cerințele privind îndeplinirea 

obligației de diligență sunt preluate în 

principal din legislația în vigoare a Uniunii 

și, astfel, ar trebui să se aplice 

securitizărilor emise la 1 ianuarie 2011 sau 

după această dată, precum și securitizărilor 

emise înainte de data respectivă, în cazul în 

care au fost adăugate sau înlocuite noi 

expuneri-suport după 31 decembrie 2014. 

Articolele relevante din Regulamentul 

delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei care 

precizează cerințele de reținere a riscului 

impuse instituțiilor de credit și firmelor de 

investiții, astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctele 1 și 2 din 

(38) Cerințele privind îndeplinirea 

obligației de diligență sunt preluate în 

principal din legislația în vigoare a Uniunii 

și, astfel, ar trebui să se aplice 

securitizărilor emise la 1 ianuarie 2011 sau 

după această dată, precum și securitizărilor 

emise înainte de data respectivă, în cazul în 

care au fost adăugate sau înlocuite noi 

expuneri-suport după 31 decembrie 2014. 

Articolele relevante din Regulamentul 

delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei care 

precizează cerințele de reținere a riscului 

impuse instituțiilor de credit și firmelor de 

investiții, astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctele 1 și 2 din 
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Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui 

să rămână aplicabile până în momentul în 

care încep să se aplice standardele tehnice 

de reglementare privind reținerea riscului 

în temeiul prezentului regulament. Din 

motive de securitate juridică, instituțiilor 

de credit sau firmelor de investiții, 

societăților de asigurare, societăților de 

reasigurare și administratorilor de fonduri 

de investiții alternative ar trebui, în ceea ce 

privește pozițiile din securitizare în sold la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, să li se aplice în continuare 

articolul 405 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 și capitolele 1, 2 și 3 și 

articolul 22 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 625/2014 al Comisiei, articolele 254 și 

255 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 2015/35 al Comisiei și articolul 51 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al 

Comisiei, după caz. Pentru a se asigura 

respectarea, de către inițiatori, sponsori și 

SSPE, a obligațiilor care le revin în materie 

de transparență, până în momentul în care 

se aplică standardele tehnice de 

reglementare care urmează să fie adoptate 

de Comisie în temeiul 

prezentului regulament, informațiile 

menționate în anexele I-VIII la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al 

Comisiei ar trebui puse la dispoziție de 

către aceștia pe site-ul internet menționat la 

articolul 5 alineatul (4) din 

prezentul regulament, 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui 

să rămână aplicabile până în momentul în 

care încep să se aplice standardele tehnice 

de reglementare privind reținerea riscului 

în temeiul prezentului regulament. Din 

motive de securitate juridică, instituțiilor 

de credit sau firmelor de investiții, 

societăților de asigurare, societăților de 

reasigurare și administratorilor de fonduri 

de investiții alternative ar trebui, în ceea ce 

privește securitizările care fac obiectul 

articolului 404 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 înainte de data intrării în vigoare 

a prezentului regulament, să li se aplice în 

continuare articolul 405 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013 și capitolele 1, 2 și 3 și 

articolul 22 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 625/2014 al Comisiei, articolele 254 și 

255 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 2015/35 al Comisiei și articolul 51 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al 

Comisiei, după caz. Aceste articole, 

precum și articolul 4 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013 pentru tranzacțiile 

relevante încheiate înainte de adoptarea 

standardelor tehnice de reglementare 

actualizate, ar trebui citite în acord cu 

prevederile capitolelor 1, 2 și 3 și ale 

articolului 22 din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 625/2014 al Comisiei. Pentru a se 

asigura respectarea, de către inițiatori, 

sponsori și SSPE, a obligațiilor care le 

revin în materie de transparență, până în 

momentul în care se aplică standardele 

tehnice de reglementare care urmează să 

fie adoptate de Comisie în temeiul 

prezentului regulament, informațiile 

menționate în anexele I-VIII la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al 

Comisiei ar trebui puse la dispoziție de 

către aceștia pe site-ul internet menționat la 

articolul 5 alineatul (4) din 

prezentul regulament, 

Or. en 
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Justificare 

Această prevedere este concepută să preia regimul de reținere a riscurilor din CRR pentru 

tranzacțiile existente până la emiterea noilor STR. O bună abordare ar fi, în consecință, 

includerea tranzacțiilor care sunt deja supuse regimului existent (deci referirea la articolul 

404 din CRR), și nu a pozițiilor rămase la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  

Acesta din urmă este un test diferit, care ar genera eventuale redundanțe și confundarea cu 

regimul existent. Cea de a doua modificare sugerată clarifică, pur și simplu, faptul că 

regimul existent va continua să fie interpretat în acord cu orientările actuale care se aplică în 

temeiul CRR. 

Amendamentul  178 

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

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Considerentul 38 a (nou) 

 

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul 

 (38a) Trebuie să se țină seama de 

punctele de vedere exprimate de 

comunitățile academice din statele 

membre cu privire la riscurile asociate 

relansării securitizării; 

Or. pt 

Amendamentul  179 

Morten Messerschmidt 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezentul regulament se aplică 

investitorilor instituționali care devin 

expuși la securitizare, precum și 

inițiatorilor, creditorilor inițiali, 

sponsorilor și entităților special constituite 

în scopul securitizării. 

2. Prezentul regulament se aplică 

investitorilor instituționali care devin 

expuși la riscul de credit al unei 

securitizări. Prezentul regulament se 

aplică inițiatorilor, creditorilor inițiali, 

sponsorilor și entităților special constituite 

în scopul securitizării, în fiecare caz, cu 

condiția ca entitatea relevantă să fie 

înmatriculată în Uniune și să fie 

implicată în securitizare. 
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Or. en 

Justificare 

Trebuie să fie clar că, potrivit actualelor obligații de diligență, acestea trebuie declanșate 

atunci când entitatea relevantă își asumă o expunere la risc de credit/un risc generat din 

pierderi de principal. Trebuie, de asemenea, clarificat faptul că numai inițiatorii, sponsorii 

etc. implicați în securitizare sunt supuși obligațiilor pertinente. Fiecare definiție a termenilor 

de „inițiator” și a conceptului de „creditor inițial” este, de altfel, suficient de cuprinzătoare 

pentru a include entitățile implicate în crearea expunerilor-suport, dar neimplicate în 

finanțarea activelor prin securitizarea pertinentă (și, posibil, fără să aibă cunoștință de 

această finanțare). În sfârșit, trebuie clarificat faptul că obligațiile față de inițiatori, 

creditorii inițiali, sponsori și SSPE nu se nasc decât în măsura în care entitatea pertinentă 

este înmatriculată în UE. 

 

Amendamentul  180 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Cumpărătorii potențiali din 

Europa nu pot fi excluși din securitizări 

pe criterii de cetățenie sau rezidență. 

Or. es 
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Amendamentul  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „securitizare” înseamnă o tranzacție 

sau o schemă prin care riscul de credit 

asociat unei expuneri sau unui portofoliu 

de expuneri este segmentat pe tranșe, care 

prezintă ambele caracteristici următoare: 

(1) „securitizare” înseamnă o tranzacție 

sau o schemă prin care plățile făcute în 

cadrul tranzacției sau schemei sunt 

dependente de performanțele expunerilor 

sau portofoliului de expuneri; 

Or. it 

 

Amendamentul  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plățile în cadrul tranzacției sau 

schemei sunt dependente de performanța 

expunerilor sau a portofoliului de 

expuneri; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) subordonarea tranșelor determină 

modul de alocare a pierderilor pe 

parcursul duratei de viață a tranzacției 

sau a schemei. 

eliminat 



 

PE587.495v01-00 64/146 AM\1101631RO.doc 

RO 

Or. it 

 

Amendamentul  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „entitate special constituită în 

scopul securitizării” sau „SSPE” înseamnă 

un trust corporativ sau o altă entitate 

juridică, alta decât un inițiator sau un 

sponsor, constituită pentru desfășurarea 

uneia sau mai multor securitizări, ale cărei 

activități se limitează la cele 

corespunzătoare pentru realizarea 

obiectivului menționat, a cărei structură are 

rolul de a izola obligațiile SSPE de cele ale 

instituției inițiatoare și în care deținătorii 

de interese generatoare de beneficii au 

dreptul să dea în gaj sau să schimbe 

respectivele interese fără restricții; 

(2) „entitate special constituită în 

scopul securitizării” sau „SSPE” înseamnă 

un trust corporativ sau o altă entitate 

juridică, alta decât un inițiator sau un 

sponsor, constituită pentru desfășurarea 

uneia sau mai multor securitizări, ale cărei 

activități se limitează la cele 

corespunzătoare pentru realizarea 

obiectivului menționat, a cărei structură are 

rolul de a izola obligațiile SSPE de cele ale 

instituției inițiatoare și în care deținătorii 

de interese generatoare de beneficii au 

dreptul să dea în gaj sau să schimbe 

respectivele interese fără restricții; aceste 

entități nu pot fi înmatriculate în țara 

terță; 

Or. it 

 

Amendamentul  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „entitate special constituită în 

scopul securitizării” sau „SSPE” înseamnă 

un trust corporativ sau o altă entitate 

juridică, alta decât un inițiator sau un 

sponsor, constituită pentru desfășurarea 

uneia sau mai multor securitizări, ale cărei 

activități se limitează la cele 

corespunzătoare pentru realizarea 

(2) „entitate special constituită în 

scopul securitizării” sau „SSPE” înseamnă 

un trust corporativ sau o altă entitate 

juridică, alta decât un inițiator sau un 

sponsor, constituită pentru desfășurarea 

uneia sau mai multor securitizări, ale cărei 

activități se limitează la cele 

corespunzătoare pentru realizarea 
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obiectivului menționat, a cărei structură are 

rolul de a izola obligațiile SSPE de cele ale 

instituției inițiatoare și în care deținătorii 

de interese generatoare de beneficii au 

dreptul să dea în gaj sau să schimbe 

respectivele interese fără restricții; 

obiectivului menționat, a cărei structură are 

rolul de a izola obligațiile SSPE de cele ale 

instituției inițiatoare și în care deținătorii 

de interese generatoare de beneficii au 

dreptul să dea în gaj sau să schimbe 

respectivele interese fără restricții; 

 O expunere care satisface criteriile 

indicate la articolul 147 alineatul (8) 

literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) nr. 

2013/575 și este utilizată pentru a opera 

active fizice nu va fi considerată drept o 

expunere la o securitizare. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Amendamentul  186 

Dariusz Rosati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cumpără expunerile unei părți terțe (b) cumpără în nume propriu 
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în cont propriu și apoi le securitizează; expunerile unei părți terțe și apoi le vinde 

sau le cesionează unei SSPE sau 

transferă riscul expunerilor respective 

prin utilizarea de instrumente financiare 

derivate de credit sau garanții; 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b a) prin derogare de la literele (a) și 

(b), în cazul unui program ABCP sprijinit 

integral, investitorii instituționali în 

titlurile pe termen scurt relevante iau în 

considerare caracteristicile programului 

ABCP și sprijinul pentru asigurarea 

lichidității furnizat de sponsor. 

Or. en 

Justificare 

Pentru investitori în ABCP emise de  

 

Amendamentul  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „resecuritizare” înseamnă o 

securitizare în care cel puțin una dintre 

expunerile-suport este o poziție din 

securitizare; 

(4) „resecuritizare” înseamnă o 

securitizare în care riscul asociat unui 

portofoliu de expuneri suport este 

segmentat pe tranșe și cel puțin una dintre 

expunerile-suport este o poziție din 

securitizare; 
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Or. en 

Justificare 

Formularea Consiliului în această privință este mai clară decât propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) „sponsor” înseamnă o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 2013/575, alta decât un inițiator care 

stabilește și administrează un program de 

emisiune de titluri pe termen scurt 

garantate cu active sau o altă tranzacție ori 

schemă de securitizare care achiziționează 

expuneri de la entități terțe; 

(5) „sponsor” înseamnă o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 sau o instituție de credit 

dintr-o țară terță sau o firmă de investiții 

dintr-o țară terță, cu condiția ca țara terță 

să aplice respectivei entități cerințe 

prudențiale și de supervizare cel puțin 

echivalente cu cele aplicate în Uniune, 

alta decât un inițiator sau un creditor 

inițial, care stabilește și administrează un 

program de emisiune de titluri pe termen 

scurt garantate cu active sau o altă 

tranzacție ori schemă de securitizare care 

achiziționează expuneri de la entități terțe; 

Or. en 

Justificare 

Definiția sponsorului trebuie extinsă, astfel încât să cuprindă sponsorii din țări terțe care ar 

permite și calificarea contrapărții celei mai aliniate, în conformitate cu prevederile CEBS în 

temeiul fostului articol 122a din CRR. Aceasta modificare este esențială pentru ca și alte 

părți să se califice ca sponsor și, astfel, să fie în măsură să îndeplinească cerința în materie 

de reținere. Altfel, o instituție dintr-o țară terță nu ar putea niciodată să se califice ca sponsor 

și ar dificil să se găsească o instituție europeană care să dorească să acționeze ca sponsor și 

reținător. În afară de aceasta, trebuie clarificat faptul că o parte nu poate juca decât un 

singur rol într-o anumită tranzacție de securitizare și că există o ierarhie clară a rolurilor (1 

- inițiator, 2 - creditor inițial, 3 - sponsor, 4 - investitor. 
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Amendamentul  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) „sponsor” înseamnă o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 2013/575, alta decât un inițiator care 

stabilește și administrează un program de 

emisiune de titluri pe termen scurt 

garantate cu active sau o altă tranzacție ori 

schemă de securitizare care achiziționează 

expuneri de la entități terțe; 

(5) „sponsor” înseamnă o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 2013/575, alta decât un inițiator care 

stabilește și administrează un program de 

emisiune de titluri pe termen scurt 

garantate cu active sau o altă tranzacție ori 

schemă de securitizare care achiziționează 

expuneri de la entități terțe; În sensul 

prezentei definiții, un sponsor este 

considerat, de asemenea, cel care 

administrează o tranzacție sau o schemă 

de securitizare în cazul în care tranzacția 

sau schema respectivă implică 

administrarea zilnică activă a 

portofoliului care este delegată unei 

entități autorizate să efectueze astfel de 

activități în conformitate cu Directiva 

2014/65/UE, Directiva 2011/61/UE sau 

Directiva 2009/65/CE; 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5 a) "administrator fiduciar" 

înseamnă o entitate agreată, independentă 

în raport cu sponsorul sau inițiatorul, 

înmatriculată într-un stat membru în 

scopul administrării unei SSPE, 

efectuând monitorizarea riscului de credit 

în contul și în interesul superior al 
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investitorilor, fiind totodată autorizată și 

să verifice conformitatea cu secțiunile 1 

sau 2 din capitolul 3 din prezentul 

regulament (criteriile privind STS); 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „tranșă” înseamnă un segment de 

risc de credit, stabilit contractual, asociat 

unei expuneri sau unui portofoliu de 

expuneri, în care o poziție din segment 

prezintă un risc de pierdere din credit mai 

mare sau mai mic decât o poziție în 

cuantum egal dintr-un alt segment, fără a 

se ține seama de protecția creditului 

furnizată de părți terțe în mod direct 

deținătorilor pozițiilor din segment sau 

din alte segmente; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) „program de emisiune de titluri pe 

termen scurt garantate cu active (ABCP)” 

sau „program ABCP” înseamnă un 

program de securitizare în cadrul căruia 

titlurile emise au, în mod predominant, 

forma de titluri pe termen scurt garantate 

cu active cu o scadență inițială de cel mult 

un an; 

eliminat 
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Or. it 

 

Amendamentul  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) „tranzacție cu titluri pe termen 

scurt garantate cu active (ABCP)” sau 

„tranzacție ABCP” înseamnă o 

securitizare în cadrul unui program 

ABCP; 

(8) eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  195 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) „tranzacție cu titluri pe termen scurt 

garantate cu active (ABCP)” sau 

„tranzacție ABCP” înseamnă o securitizare 

în cadrul unui program ABCP; 

(8) „tranzacție cu titluri pe termen scurt 

garantate cu active (ABCP)” sau 

„tranzacție ABCP” înseamnă o securitizare 

finanțată integral sau parțial în cadrul 

unui program ABCP; 

Or. en 

Justificare 

Numeroase tranzacții de securitizare private au un anumit număr de investitori majori 

incluzând mai multe programe ABCP sau atât programe ABCP, cât și instituții de credit sau 

alți investitori. Definirea unei "tranzacții cu ABCP" ca fiind "în cadrul" unui program ABCP 

generează confuzie și ar fi prea restrictivă dacă nu ar capta astfel de tranzacții sindicalizate. 
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Amendamentul  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) „securitizare tradițională” 

înseamnă o securitizare care presupune 

transferul economic al expunerilor care 

fac obiectul securitizării. Aceasta se 

realizează prin transferul proprietății 

asupra expunerilor securitizate de la 

instituția inițiatoare către o SSPE sau 

prin tehnica subparticipării de către o 

SSPE. Titlurile emise nu reprezintă 

obligații de plată ale instituției inițiatoare; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) „securitizare tradițională” 

înseamnă o securitizare care presupune 

transferul economic al expunerilor care 

fac obiectul securitizării. Aceasta se 

realizează prin transferul proprietății 

asupra expunerilor securitizate de la 

instituția inițiatoare către o SSPE sau 

prin tehnica subparticipării de către o 

SSPE. Titlurile emise nu reprezintă 

obligații de plată ale instituției inițiatoare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În acord cu diverse critici (de exemplu, cea formulată de Finance Watch), segmentarea pe 

tranșe creează o enormă complexitate suplimentară și conflicte de interese și, în consecință, 
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nu poate fi parte a unui cadru pentru securitizare simplă, dar poate exista în afara acestui 

cadru. De asemenea, segmentarea pe tranșe tinde să atragă investitori mai puțin informați, 

care se bazează pe rating-uri bune în loc să depună ei înșiși diligențele cuvenite. 

 

Amendamentul  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) „securitizare tradițională” înseamnă 

o securitizare care presupune transferul 

economic al expunerilor care fac obiectul 

securitizării. Aceasta se realizează prin 
transferul proprietății asupra expunerilor 

securitizate de la instituția inițiatoare către 

o SSPE sau prin tehnica subparticipării de 

către o SSPE. Titlurile emise nu reprezintă 

obligații de plată ale instituției inițiatoare; 

(9) „securitizare tradițională” înseamnă 

o securitizare care presupune transferul 

interesului economic în expunerile 

securitizate prin transferul licit de 

proprietate sau asignarea, transferul, 

fiducia sau înregistrarea cu efect legal 

comparabil a expunerilor securitizate de la 

instituția inițiatoare către o SSPE sau prin 

tehnica subparticipării de către o SSPE. 

Titlurile emise nu reprezintă obligații de 

plată ale inițiatorului; 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9 a) "investiție sustenabilă și 

responsabilă" (SRI) înseamnă o abordare 

investițională orientată pe termen lung 

care integrează  factori de mediu, sociali 

și de guvernanță (ESG) în procesele de 

cercetare, analiză și selectare a valorilor 

mobiliare dintr-un portofoliu de investiții. 

Ea combină analiza fundamentală și 

angajarea cu o evaluare a factorilor ESG 

pentru a capta mai bine randamentele pe 

termen lung pentru investitori și pentru a 
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aduce beneficii societății prin 

influențarea comportamentului 

companiilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „securitizare sintetică” înseamnă o 

securitizare în cadrul căreia transferul 

riscului se realizează prin utilizarea de 

instrumente financiare derivate de credit 

sau garanții și în care expunerile care fac 

obiectul securitizării rămân expuneri ale 

inițiatorului; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „securitizare sintetică” înseamnă o 

securitizare în cadrul căreia transferul 

riscului se realizează prin utilizarea de 

instrumente financiare derivate de credit 

sau garanții și în care expunerile care fac 

obiectul securitizării rămân expuneri ale 

inițiatorului; 

(10) „securitizare sintetică” înseamnă o 

securitizare în cadrul căreia transferul 

riscului se realizează prin utilizarea de 

instrumente financiare derivate de credit 

sau garanții și în care expunerile care fac 

obiectul securitizării rămân expuneri ale 

inițiatorului; ea nu va fi în niciun caz 

recunoscută drept o STS; 

Or. en 
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Justificare 

După cum recunoaște Comisia, securitizarea sintetică introduce un risc de credit suplimentar 

al contrapărții, o complexitate potențială și opacitate suplimentară, și ar trebui, de asemenea, 

să rămână în afara cadrului STS. 

 

Amendamentul  202 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) „investitor” înseamnă o persoană 

care deține titluri de valoare rezultate 

dintr-o securitizare; 

(11) „investitor” înseamnă o persoană 

care deține o expunere la risc de credit 

rezultată dintr-o securitizare; 

Or. en 

Justificare 

Definiția securitizării este foarte cuprinzătoare și poate capta aranjamente care nu implică 

emiterea de valori mobiliare, iar definiția investitorului ar trebui să reflecte aceasta. Așa cum 

este folosit în legătură cu cerințele de capital și cu alte cerințe de reglementare referitoare la 

securitizare, termenul  nu se limitează, în general, la un deținător de "valori mobiliare". 

 

Amendamentul  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) „investitor” înseamnă o persoană 

care deține titluri de valoare rezultate 

dintr-o securitizare; 

(11) „investitor” înseamnă o persoană 

care deține o poziție din securitizare; 

Or. en 

 



 

AM\1101631RO.doc 75/146 PE587.495v01-00 

 RO 

Amendamentul  204 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) „investitori instituționali” înseamnă 

întreprinderi de asigurare, astfel cum sunt 

definite la articolul 13 punctul 1 din 

Directiva 2009/138/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 privind accesul la 

activitate și desfășurarea activității de 

asigurare și de reasigurare (Solvabilitate 

II); întreprinderi de reasigurare, astfel 

cum sunt definite la articolul 13 punctul 4 

din Directiva 2009/138/CEE; instituțiile 

pentru furnizarea de pensii ocupaționale 

care intră sub incidența 

Directivei 2003/41/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului25 în 

conformitate cu articolul 2 din aceasta, cu 

excepția cazului în care un stat membru a 

hotărât să nu aplice directiva integral sau 

parțial în cazul instituției respective, în 

conformitate cu articolul 5 din directiva 

menționată mai sus; un administrator de 

fonduri de investiții alternative (AFIA), 

astfel cum este definit la articolul 4 

alineatul (1) litera (b) din Directiva 

2011/61/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului26 care administrează și/sau 

comercializează FIA în Uniune; sau o 

„societate de administrare a OPCVM”, 

astfel cum este definită la articolul 2 

alineatul (1) litera (b) din Directiva 

2009/65/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului27; sau un OPCVM 

administrat intern, care este o societate de 

investiții autorizată în conformitate cu 

Directiva 2009/65/CE și care nu a 

desemnat o societate de administrare 

autorizată în temeiul directivei respective 

pentru gestiunea proprie; sau instituții de 

credit ori firme de investiții, conform 

definiției de la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

(12) „investitori instituționali” înseamnă 

oricare dintre următoarele: 
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nr. 2013/575; 

__________________ __________________ 

25 Directiva 2003/41/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 iunie 2003 

privind activitățile și supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10). 

25 Directiva 2003/41/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 iunie 2003 

privind activitățile și supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10). 

26 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind administratorii fondurilor de 

investiții alternative și de modificare a 

Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 

a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 

(UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 

1). 

26 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind administratorii fondurilor de 

investiții alternative și de modificare a 

Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 

a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 

(UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 

1). 

27 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

de coordonare a actelor cu putere de lege și 

a actelor administrative privind 

organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 

17.11.2009, p. 32). 

27 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

de coordonare a actelor cu putere de lege și 

a actelor administrative privind 

organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 

17.11.2009, p. 32). 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 – subpunctul i (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) o bancă multilaterală de dezvoltare 

în sensul articolului 117 alineatul(2) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (1a), o 

organizație internațională sau o entitate 

promoțională: 

 --------- 

 1a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26.6.2013 privind cerințele 

prudențiale pentru instituțiile de credit și 

firmele de investiții  
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Or. en 

 

Amendamentul  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18 a) "securitizare inclusă în bilanț" 

înseamnă o tranzacție de securitizare 

structurată de o instituție pentru a 

transfera riscul expunerilor generate de 

însăși respectiva instituție sau de entitățile 

afiliate în portofoliul bancar în afara 

bilanțului său, în care transferul unui risc 

se realizează prin utilizarea derivatelor de 

credit sau a garanțiilor, iar expunerile 

securitizate rămân expuneri ale instituției 

inițiatoare. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  207 

Sylvie Goulard 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18 a) "societate de administrare" 

înseamnă o companie a cărei activitate 

obișnuită este administrarea SSPE; 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18 a) „poziție din securitizare” 

înseamnă o expunere la risc de credit la o 

securitizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18 a) „poziție din securitizare” 

înseamnă o expunere de credit la o 

securitizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) „securitizare publică” înseamnă o 

expunere de credit la o securitizare, 

atunci când: 

 (a) unele sau toate pozițiile din 

securitizare rezultate deținute de 

investitori sunt sub formă de instrumente 

financiare în sensul Directivei 

2014/65/UE și 

 (b) respectivele instrumente financiare 

sunt sau au fost emise în circumstanțe 

necesitând fie 

 (i) publicarea unui prospect în 

conformitate cu articolul 3 din Directiva 

2003/71/CE, fie 

 (ii) publicarea unui document de ofertare 

în conformitate cu legislația națională sau 

cu normele locului de tranzacționare cu 

privire la care astfel de instrumente 

financiare sunt acceptate la 

tranzacționare; 

Or. en 

Justificare 

Unele securitizări pot fi securitizări publice, alte private. În regulament trebuie inclusă o 

definiție adecvată, pentru a le diferenția. 

 

Amendamentul  211 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2 a 

 Sfera pieței securitizărilor 
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 1. Investitorii în securitizări sunt 

investitori instituționali. 

 2. Într-o securitizare, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial vor fi o 

entitate reglementată, potrivit definiției de 

la articolul 2 alineatul (4) din Directiva  

2002/87/CE, astfel cum a fost 

modificată1a, articolul 4 alineatul (5) din 

2014/17/UE1b, sau o bancă multilaterală 

de dezvoltare, în  sensul articolului 117 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

575/20131c. 

 __________________ 

 1a. Directiva 2002/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 

decembrie 2002 privind supravegherea 

suplimentară a instituțiilor de credit, a 

întreprinderilor de asigurare și a 

întreprinderilor de investiții care aparțin 

unui conglomerat financiar și de 

modificare a Directivelor 73/239/CEE, 

79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 

93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și 

a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale 

Parlamentului European și ale 

Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1). 

 1b. Directiva creditelor ipotecare 

2014/17/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 4 februarie 2014 privind 

contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri imobile 

rezidențiale. 

 1c. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26.6.2013 privind cerințele 

prudențiale pentru instituțiile de credit și 

firmele de investiții 

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2 a 

 Părți eligibile la securitizare 

 1. Investitorii în securitizări sunt 

investitori instituționali. 

 2. Într-o securitizare, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial este o 

entitate reglementată, astfel cum este 

definită la articolul 2 punctul 4 din 

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 2b 

 Interzicerea re-securitizării 

 Expunerile-suport din securitizare nu 

includ securitizări. 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Înainte de a deveni expuși la o 

securitizare, investitorii instituționali 
verifică dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

1. Investitorii instituționali, alții 

decât inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial al unei securitizări, verifică înainte 

de a deveni expuși la riscul de credit al 

securitizării că: 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui ca inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial să se conformeze el însuși 

obligațiilor de diligență și acest lucru se cere clarificat. Trebuie să fie clar că, potrivit 

actualelor obligații de diligență, acestea trebuie declanșate atunci când entitatea relevantă își 

asumă o expunere la risc de credit/un risc generat din pierderi de principal. 

 

Amendamentul  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Înainte de a deveni expuși la o 

securitizare, investitorii instituționali 

verifică dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

1. Înainte de a deveni expuși la o 

poziție din securitizare, investitorii 

instituționali verifică dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții: 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care inițiatorul sau 

creditorul inițial nu este o instituție de 

eliminat 
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credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, inițiatorul sau creditorul 

inițial acordă toate creditele pe baza unor 

criterii solide și bine definite și a unor 

procese de aprobare, modificare, 

reînnoire și finanțare a creditelor 

respective stabilite în mod clar și are 

sisteme eficace de aplicare a acestor 

criterii și procese; 

Or. it 

 

Amendamentul  217 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care inițiatorul sau 

creditorul inițial nu este o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, inițiatorul sau creditorul 

inițial acordă toate creditele pe baza unor 

criterii solide și bine definite și a unor 

procese de aprobare, modificare, reînnoire 

și finanțare a creditelor respective stabilite 

în mod clar și are sisteme eficace de 

aplicare a acestor criterii și procese; 

(a) în cazul în care inițiatorul sau 

creditorul inițial nu este o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, inițiatorul sau creditorul 

inițial acordă credite relevante e pe baza 

unor criterii solide și bine definite și a unor 

procese de aprobare, modificare, reînnoire 

și finanțare a creditelor respective stabilite 

în mod clar și are sisteme eficace de 

aplicare a acestor criterii și procese; 

Or. en 

Justificare 

Investitorii nu trebuie să introducă în mod necesar obligația de diligență pentru însuși 

inițiatorul/creditorul inițial și toate creditele sale. În cel mai bun caz, nu ar practic, iar în cel 

mai rău caz ar fi imposibil ca investitorii să introducă obligația de diligență pentru creditele 

inițiatorii de firme de investiții nereglementate de bănci/reglementate de CRR/creditori 

inițiali. 
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Amendamentul  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial reține un interes economic net 

semnificativ în conformitate cu articolul 4 

din prezentul regulament și îl divulgă 

investitorului instituțional în conformitate 

cu articolul 5; 

(b) inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial reține întotdeauna un interes 

economic net semnificativ în conformitate 

cu articolul 4 din prezentul regulament și îl 

divulgă investitorului instituțional în 

conformitate cu articolul 5; 

Or. it 

 

Amendamentul  219 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial reține un interes economic net 

semnificativ în conformitate cu articolul 4 

din prezentul regulament și îl divulgă 

investitorului instituțional în conformitate 

cu articolul 5; 

(b) inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial reține un interes economic net 

semnificativ în conformitate cu articolul 4 

din prezentul regulament și îl divulgă 

investitorului instituțional în conformitate 

cu: 

 (i) articolul 4, în cazul unei 

securitizări emise în ziua intrării în 

vigoare a prezentului regulament sau în 

ziua următoare sau în cazul unei 

securitizări care se află sub incidența 

prezentului regulament în conformitate 

cu articolul 28 alineatul (4a) sau 

 (ii) orice cerință aplicabilă în 

conformitate cu articolul 28 alineatul 

(4b), în cazul unei securitizări emise 

înainte de data intrării în vigoare a 

prezentului regulament. 
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Or. en 

Justificare 

În redactarea actuală, acest aspect al obligațiilor de diligență are implicații în întreaga 

aplicație preconizată a cerințelor în materie de reținere a riscului reformată, în mod 

progresiv, în conformitate cu cele descrise la articolul 28 (dispoziții tranzitorii). Dacă 

investitorii trebuie să evalueze conformitatea în materie de reținere în contextul tuturor 

tranzacțiilor (inclusiv aranjamentele succesorale) în temeiul standardului reformat, vor apare 

probleme serioase. 

 

Amendamentul  220 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) inițiatorul, sponsorul și SSPE pun 

la dispoziție informațiile cerute la articolul 

5 din prezentul regulament cu frecvența și 

în conformitate cu modalitățile prevăzute 
la articolul respectiv. 

(c) unul sau mai mulți inițiatori, 

sponsori sau SSPE au pus la dispoziție sau 

au convenit să pună la dispoziție 

informații suficiente pentru efectuarea 

evaluărilor menționate la articolul 3 

alineatul (2) și la articolul 3 alineatul (3) 

din prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

O obligație de acest fel nu face parte din pachetul actual de obligații de diligență cărora 

trebuie să li se conformeze investitorii și nu este clar de ce se consideră necesară 

consolidarea obligațiilor în materie de dezvăluire în acest fel. 

 

Amendamentul  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) inițiatorul, sponsorul și SSPE pun 

la dispoziție informațiile cerute la articolul 

5 din prezentul regulament cu frecvența și 

în conformitate cu modalitățile prevăzute la 

articolul respectiv. 

(c) inițiatorul, sponsorul și SSPE pun 

la dispoziție informațiile cerute la articolul 

5 din prezentul regulament cu frecvența și 

în conformitate cu agentul de certificare a 

terților, precum și cu frecvența și 

modalitățile prevăzute la articolul 

respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) inițiatorul, sponsorul și SSPE pun 

la dispoziție informațiile cerute la articolul 

5 din prezentul regulament cu frecvența și 

în conformitate cu modalitățile prevăzute la 

articolul respectiv. 

(c) inițiatorul, sponsorul și SSPE, după 

caz, pun la dispoziție informațiile cerute la 

articolul 5 din prezentul regulament cu 

frecvența și în conformitate cu modalitățile 

prevăzute la articolul respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a deveni expuși la o 

securitizare, investitorii instituționali 

efectuează și o evaluare în cadrul obligației 

lor de diligență care este proporțională cu 

riscurile implicate, ce include cel puțin 

2. Înainte de a deveni expuși la riscul 

de credit al unei securitizări, investitorii 

instituționali efectuează și o evaluare în 

cadrul obligației lor de diligență care este 

proporțională cu riscurile implicate, ce 
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următoarele aspecte: include cel puțin următoarele aspecte: 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a deveni expuși la o 

securitizare, investitorii instituționali 

efectuează și o evaluare în cadrul obligației 

lor de diligență care este proporțională cu 

riscurile implicate, ce include cel puțin 

următoarele aspecte: 

2. Înainte de a deveni expuși la o 

poziție din securitizare, investitorii 

instituționali efectuează și o evaluare în 

cadrul obligației lor de diligență care este 

proporțională cu riscurile implicate, ce 

include cel puțin următoarele aspecte: 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b a) prin derogare de la literele (a) și 

(b), în cazul unui program ABCP sprijinit 

integral, investitorii instituționali în 

titlurile pe termen scurt relevante iau în 

considerare caracteristicile programului 

ABCP și sprijinul pentru asigurarea 

lichidității furnizat de sponsor. 

Or. en 

Justificare 

Pentru investitorii în ABCP emise de emitenți cu vânzători multipli cu tranzacții pe deplin 

sprijinite de o facilitate de lichiditate furnizată de sponsor, performanța poziției sale din 

securitizare este afectată material de alte caracteristici decât cele menționate la (b) 
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(evenimente declanșatoare, ameliorări ale condițiilor de creditare, definiția stării de 

nerambursare). 

 

Amendamentul  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește securitizările 

desemnate STS, se verifică dacă 

securitizarea îndeplinește cerințele privind 

STS prevăzute la articolele 7-10 sau la 

articolele 11-14. Investitorii instituționali 

se pot baza în mod adecvat pe notificarea 

STS efectuată în temeiul articolului 14 

alineatul (1) și pe informațiile publicate de 

inițiator, de sponsor și de SSPE cu privire 

la respectarea cerințelor STS. 

(c) în ceea ce privește securitizările 

desemnate STS, se verifică dacă 

securitizarea îndeplinește cerințele privind 

STS prevăzute la articolele 7-10 sau la 

articolele 11-14. Investitorii instituționali 

se pot baza în mod adecvat pe agentul de 

certificare a terților și pe notificarea STS 

efectuată în temeiul articolului 14 

alineatul (1) și pe informațiile publicate de 

inițiator, de sponsor și de SSPE cu privire 

la respectarea cerințelor STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  227 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Investitorii instituționali care sunt 

expuși la o securitizare îndeplinesc cel 

puțin următoarele condiții: 

3. Investitorii instituționali care sunt 

expuși la riscul de credit al unei 

securitizări îndeplinesc cel puțin 

următoarele condiții: 

Or. en 

 



 

AM\1101631RO.doc 89/146 PE587.495v01-00 

 RO 

Amendamentul  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Investitorii instituționali care sunt 

expuși la o securitizare îndeplinesc cel 

puțin următoarele condiții: 

3. Investitorii instituționali care sunt 

expuși la o poziție din securitizare 

îndeplinesc cel puțin următoarele condiții: 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) instituie proceduri scrise care sunt 

proporționale cu profilul de risc al poziției 

din securitizare și sunt adecvate 

tranzacțiilor lor din portofoliul de 

tranzacționare și din afara acestuia, după 

caz, pentru a monitoriza în permanență 

respectarea alineatelor (1) și (2), precum și 

performanța poziției din securitizare și a 

expunerilor-suport. După caz, aceste 

proceduri scrise includ monitorizarea 

tipului de expunere, a procentului de 

împrumuturi a căror scadență este depășită 

cu peste 30, 60 și 90 de zile, a ratelor de 

nerambursare, a ratelor de rambursare 

anticipată, a împrumuturilor cu garanția 

aflată în executare, a ratelor de recuperare, 

a răscumpărărilor, a modificărilor de 

împrumuturi, a perioadelor fără plăți, a 

tipului garanției reale și a ratei de ocupare 

a acesteia, a distribuției frecvenței 

scorurilor de credit sau a altor cuantificări 

ale bonității debitorilor la nivelul 

expunerilor-suport, a gradului de 

diversificare la nivel de sector și de arie 

(a) instituie proceduri scrise care sunt 

proporționale cu profilul de risc al poziției 

din securitizare și sunt adecvate 

tranzacțiilor lor din portofoliul de 

tranzacționare și din afara acestuia, după 

caz, pentru a monitoriza în permanență 

respectarea alineatelor (1) și (2), precum și 

performanța poziției din securitizare și a 

expunerilor-suport. După caz, aceste 

proceduri scrise includ monitorizarea 

tipului de expunere, a procentului de 

împrumuturi a căror scadență este depășită 

cu peste 30, 60 și 90 de zile, a ratelor de 

nerambursare, a ratelor de rambursare 

anticipată, a împrumuturilor cu garanția 

aflată în executare, a ratelor de recuperare, 

a răscumpărărilor, a modificărilor de 

împrumuturi, a perioadelor fără plăți, a 

tipului garanției reale și a ratei de ocupare 

a acesteia, a distribuției frecvenței 

scorurilor de credit sau a altor cuantificări 

ale bonității debitorilor la nivelul 

expunerilor-suport, a gradului de 

diversificare la nivel de sector și de arie 
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geografică și a distribuției frecvenței 

rapoartelor dintre împrumut și valoarea 

garanției reale, cu intervale ale căror 

mărimi permit efectuarea cu ușurință a unei 

analize de sensibilitate adecvate. Atunci 

când expunerile-suport sunt ele însele 

securitizări, investitorii instituționali 

monitorizează, de asemenea, expunerile-

suport ale securitizărilor respective; 

geografică și a distribuției frecvenței 

rapoartelor dintre împrumut și valoarea 

garanției reale, cu intervale ale căror 

mărimi permit efectuarea cu ușurință a unei 

analize de sensibilitate adecvate. 

Or. en 

Justificare 

Legat de interdicția privind resecuritizarea. 

 

Amendamentul  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) efectuează periodic teste de stres cu 

privire la fluxurile de numerar și la valorile 

garanției reale aferente expunerilor-suport, 

care sunt proporționale cu natura, 

amploarea și complexitatea riscurilor 

aferente poziției din securitizare; 

(b) efectuează periodic teste de stres cu 

privire la fluxurile de numerar și la valorile 

garanției reale aferente expunerilor-suport, 

care sunt proporționale cu natura, 

amploarea și complexitatea riscurilor 

aferente poziției din securitizare; această 

cerință nu trebuie însă aplicată atunci 

când investitorii sunt expuși la securitizări 

STS; 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Pervenche Berès 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) efectuează periodic teste de stres cu 

privire la fluxurile de numerar și la valorile 

garanției reale aferente expunerilor-suport, 

care sunt proporționale cu natura, 

amploarea și complexitatea riscurilor 

aferente poziției din securitizare; 

(b) atunci când sunt expuși la 

securitizări care nu sunt desemnate drept 

STS, efectuează periodic teste de stres cu 

privire la fluxurile de numerar și la valorile 

garanției reale aferente expunerilor-suport, 

care sunt proporționale cu natura, 

amploarea și complexitatea riscurilor 

aferente poziției din securitizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b a) în cazul tranzacțiilor ABCP 

sprijinite integral, efectuează periodic 

teste de stres cu privire la bonitatea 

furnizorului de facilități de lichiditate mai 

degrabă decât cu privire la expunerile 

securitizate; 

Or. en 

Justificare 

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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Amendamentul  233 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Fără a aduce atingere alineatelor 

(1) și (3) din prezentul articol, în cazul în 

care un investitor instituțional a mandatat 

o firmă de investiții sau administratori de 

active reglementate să ia decizii privind 

gestionarea investițiilor care l-ar putea 

expune la o securitizare, investitorul 

instituțional poate cere respectivelor firme 

de investiții sau administratorilor de 

active reglementate să își îndeplinească 

obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului articol cu privire la orice 

expunere la o securitizare generată de 

respectivele decizii. Statele membre se 

asigură că atunci când un investitor 

instituțional nu îndeplinește obligațiile 

unui alt investitor instituțional, după cum 

i se ceruse în temeiul prezentului alineat, 

respectivul investitor instituțional 

responsabil cu gestionarea, și nu 

investitorul instituțional care este expus la 

securitizare, este pasibil de orice 

sancțiune care poate fi aplicată în sensul 

articolelor 17 și 18. 

Or. en 

Justificare 

Deoarece mulți investitori instituționali îi delegă administrarea activelor lor unui 

administrator de active, fie printr-un mandat segregat, fie printr-un vehicul de finanțare, 

administratorul de active în cauză trebuie să introducă obligația de diligență pentru orice 

securitizare cumpărată în numele investitorului instituțional. 

 

Amendamentul  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazul în care un investitor 

instituțional a mandatat un alt investitor 

instituțional să ia decizii privind 

gestionarea investițiilor care l-ar putea 

expune la o poziție din securitizare, 

investitorul instituțional poate cere părții 

respective responsabile cu gestionarea să 

își îndeplinească obligațiile care îi revin 

în temeiul prezentului articol cu privire la 

orice expunere la o securitizare generată 

de respectivele decizii. Statele membre se 

asigură că atunci când un investitor 

instituțional nu îndeplinește obligațiile 

unui alt investitor instituțional, după cum 

i se ceruse în temeiul prezentului alineat, 

respectivul investitor instituțional 

responsabil cu gestionarea, și nu 

investitorul instituțional care este expus la 

securitizare, este pasibil de orice 

sancțiune care poate fi aplicată în sensul 

articolelor 17 și 18 din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 25 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 
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securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 25 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. en 
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Amendamentul  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. [...] Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 20 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. [...] Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. it 

 

Amendamentul  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 20 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 



 

PE587.495v01-00 96/146 AM\1101631RO.doc 

RO 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 20 % sau 

procentul stabilit în standardele tehnice 

de reglementare în conformitate cu 

alineatul (6) din prezentul articol. Atunci 

când inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial nu au convenit cine va reține 

interesul economic net semnificativ, 

inițiatorul este cel care reține interesul 

economic net semnificativ. Nu pot exista, 

pentru nicio securitizare dată, aplicări 

multiple ale cerințelor privind reținerea. 

Interesul economic net semnificativ se 

măsoară la inițiere și se stabilește prin 

valoarea noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 
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Or. en 

 

Amendamentul  240 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Dacă este înmatriculat în Uniune și este 

implicat direct în securitizare, inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial al unei 

securitizări reține în permanență un interes 

economic net semnificativ în securitizare 

de cel puțin 5 %. Atunci când inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial nu au 

convenit cine va reține interesul economic 

net semnificativ, inițiatorul este cel care 

reține interesul economic net semnificativ. 

Nu pot exista, pentru nicio securitizare 

dată, aplicări multiple ale cerințelor privind 

reținerea. Interesul economic net 

semnificativ se măsoară la inițiere și se 

stabilește prin valoarea noțională a 

elementelor din afara bilanțului. Interesul 

economic net semnificativ nu se împarte 

între diferitele tipuri de reținători și nu face 

obiectul niciunei diminuări a riscului de 

credit sau a vreunei acoperiri împotriva 

riscului de credit. Atunci când o entitate 

înmatriculată într-o țară terță care este un 

inițiator, sponsor sau creditor inițial se 

angajează să rețină permanent un interes 

economic material net în securitizare de 

cel puțin 5 %, în conformitate cu 

prezentul articol, nu este necesar ca o 

entitate înmatriculată în UE, potrivit 

primului paragraf, să îndeplinească 

această cerință. 

Or. en 
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Justificare 

Cerințele în materie de reținere în conformitate cu articolul 4 se aplică exclusiv în privința 

entităților relevante care sunt implicate în securitizare. Această precizare este necesară 

pentru claritate, dat fiind că fiecare definiție a inițiatorului și conceptul de creditor inițial 

sunt suficient de cuprinzătoare pentru a include entități care sunt implicate în crearea 

activelor, dar care s-ar putea să nu fie implicate în niciun fel (și, de fapt, să nu aibă 

cunoștință) în finanțarea activelor prin securitizare. 

 

Amendamentul  241 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %, care se 

măsoară la inițiere și se stabilește prin 

valoarea noțională a elementelor din 

afara bilanțului. Atunci când inițiatorul, 

sponsorul sau creditorul inițial nu au 

convenit cine va reține interesul economic 

net semnificativ, inițiatorul este cel care 

reține interesul economic net semnificativ. 

Nu pot exista, pentru nicio securitizare 

dată, aplicări multiple ale cerințelor privind 

reținerea. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. en 

Justificare 

În formularea Consiliului, această prevedere este mai clară. 
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Amendamentul  242 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

al unei securitizări reține în permanență un 

interes economic net semnificativ în 

securitizare de cel puțin 5 %. Atunci când 

inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial 

nu au convenit cine va reține interesul 

economic net semnificativ, inițiatorul este 

cel care reține interesul economic net 

semnificativ. Nu pot exista, pentru nicio 

securitizare dată, aplicări multiple ale 

cerințelor privind reținerea. Interesul 

economic net semnificativ se măsoară la 

inițiere și se stabilește prin valoarea 

noțională a elementelor din afara 

bilanțului. Interesul economic net 

semnificativ nu se împarte între diferitele 

tipuri de reținători și nu face obiectul 

niciunei diminuări a riscului de credit sau a 

vreunei acoperiri împotriva riscului de 

credit. 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Prin derogare de la paragraful 

anterior, proporția de reținere a riscului 

poate fi redusă la 10 % atunci când 

inițiatorul expunerilor-suport a reținut 

toate acele expuneri în bilanțul său 

pentru mai mult de jumătate din scadența 

lor inițială. 
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 Atunci când reținerea minimă în bilanțul 

inițiatorilor (MRBS) a acestor expuneri 

este mai mică de jumătate din scadența 

lor inițială, cerința în materie de reținere 

a riscului va fi stabilită proporțional după 

cum urmează: 

 proporția de reținere a riscului = 25 % - 2 

* MRBS * 15 % 

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este acela de a: (a) mărirea intereselor financiare implicate și (b) 

stimularea securitizării împrumuturilor care au trecut testul timpului în bilanțul inițiatorilor. 

 

Amendamentul  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 5 % 

în sensul alineatului (1) numai următoarele: 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 25 

% în sensul alineatului (1) numai 

următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 5 % 

în sensul alineatului (1) numai următoarele: 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 

20 % în sensul alineatului (1) numai 

următoarele: 
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Or. it 

 

Amendamentul  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 5 % 

în sensul alineatului (1) numai următoarele: 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 20 

% în sensul alineatului (1) numai 

următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ de cel puțin 5 % 

în sensul alineatului (1) numai 

următoarele: 

2. Se consideră reținere a unui interes 

economic net semnificativ cel puțin egal 

cu procentul stabilit în conformitate cu 

alineatul (1): 

Or. en 

Justificare 

Înlocuirea valorii de "5 %" cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (1)" trebuie 

operată în toate cazurile pertinente. 

 

Amendamentul  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

(a) reținerea a cel puțin 25 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

(a) reținerea a cel puțin 20 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

Or. it 

 

Amendamentul  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

(a) reținerea a cel puțin 20 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

Or. en 
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Amendamentul  251 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

(a) reținerea unui procent cel puțin 

egal cu procentul  din valoarea nominală a 

fiecăreia dintre tranșele vândute sau 

transferate investitorilor stabilit în 

conformitate cu alineatul (1); 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor; 

(a) reținerea a cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 

tranșele vândute sau transferate 

investitorilor, deoarece a fost eficace de la 

introducerea inițială în CRR II; 

Or. en 

Justificare 

O reținere a riscului de 5 % este o practică înrădăcinată în UE și o majorare ar fi 

contraproductivă intenției de a revitaliza piața securitizărilor. 

 

Amendamentul  253 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului de cel puțin 5 % din valoarea 

nominală a fiecăreia dintre expunerile 

securitizate; 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului de cel puțin 20 % din valoarea 

nominală a fiecăreia dintre expunerile 

securitizate; 

Or. it 

 

Amendamentul  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului de cel puțin 5 % din valoarea 

nominală a fiecăreia dintre expunerile 

securitizate; 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului de cel puțin 20 % din valoarea 

nominală a fiecăreia dintre expunerile 

securitizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului de cel puțin 5 % din valoarea 

nominală a fiecăreia dintre expunerile 

(b) în cazul securitizărilor reînnoibile 

sau al securitizărilor expunerilor 

reînnoibile, reținerea unui interes al 

inițiatorului cel puțin egal cu procentul din 

valoarea nominală a fiecăreia dintre 
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securitizate; expunerile securitizate stabilit în 

conformitate cu alineatul (1); 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 25 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 20 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

Or. it 
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Amendamentul  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 20 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

(c) reținerea unor expuneri selectate 

aleatoriu echivalente cu cel puțin procentul 

din valoarea nominală a expunerilor 

securitizate stabilit în conformitate cu 

alineatul (1), atunci când, dacă nu s-ar fi 

procedat astfel, aceste expuneri 

nesecuritizate ar fi fost securitizate în 

respectiva securitizare, cu condiția ca 

numărul expunerilor potențial securitizate 

să fie de cel puțin 100 la inițiere; 

Or. en 
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Amendamentul  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reținerea tranșei care suportă 

prima pierdere și, atunci când această 

reținere nu este echivalentă cu cel puțin 

5 % din valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și 

care nu sunt scadente mai devreme decât 

cele transferate sau vândute investitorilor, 

astfel încât reținerea să reprezinte în total 

cel puțin 5 % din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 

puțin 5 % din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin 25 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 

puțin 25% din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

Or. en 
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Amendamentul  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 

puțin 5 % din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin 20 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 

puțin 5% din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin 5 % din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate, dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 

puțin 5 % din valoarea nominală a 

(d) reținerea tranșei care suportă prima 

pierdere și, atunci când această reținere nu 

este echivalentă cu cel puțin procentul din 

valoarea nominală a expunerilor 

securitizate stabilit în conformitate cu 

alineatul (1), dacă este necesar, a altor 

tranșe cu același profil de risc sau cu un 

profil de risc mai sever decât cele 

transferate sau vândute investitorilor și care 

nu sunt scadente mai devreme decât cele 

transferate sau vândute investitorilor, astfel 

încât reținerea să reprezinte în total cel 
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expunerilor securitizate; puțin 5% din valoarea nominală a 

expunerilor securitizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 5 % din 

fiecare expunere securitizată în 

securitizare. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Eliminare în acord cu interzicerea resecuritizării. 

 

Amendamentul  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 5 % din fiecare 

expunere securitizată în securitizare. 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 25 % din 

fiecare expunere securitizată în 

securitizare. 

Or. en 
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Amendamentul  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 5 % din fiecare 

expunere securitizată în securitizare. 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 20 % din 

fiecare expunere securitizată în 

securitizare. 

Or. it 

 

Amendamentul  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 5 % din fiecare 

expunere securitizată în securitizare. 

(e) reținerea unei expuneri față de 

prima pierdere de cel puțin 20 % din 

fiecare expunere securitizată în 

securitizare. 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituții cărora li se alocă o 

pondere de risc de 50 % sau mai mică în 

conformitate cu partea a treia titlul II 

capitolul 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013; 

eliminat 

Or. it 
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Amendamentul  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituții cărora li se alocă o 

pondere de risc de 50 % sau mai mică în 

conformitate cu partea a treia titlul II 

capitolul 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Alineatul (1) nu se aplică 

tranzacțiilor bazate pe un indice clar, 

transparent și accesibil, în cazul cărora 

entitățile de referință suport sunt identice 

cu cele care alcătuiesc un indice de 

entități care este tranzacționat pe scară 

largă sau sunt alte titluri de valoare 

tranzacționabile decât pozițiile din 

securitizare; 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Alineatul (1) nu se aplică 

tranzacțiilor bazate pe un indice clar, 

transparent și accesibil, în cazul cărora 

entitățile de referință suport sunt identice 

cu cele care alcătuiesc un indice de 

entități care este tranzacționat pe scară 

largă sau sunt alte titluri de valoare 

tranzacționabile decât pozițiile din 

securitizare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Autoritatea Bancară Europeană 

(ABE), în strânsă cooperare cu Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA) și Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) 

elaborează proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a face precizări mai 

detaliate privind cerința reținerii riscului, în 

special referitor la: 

6. Banca Centrală Europeană (BCE) 

trebuie să asigure și să verifice dacă 

Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în 

strânsă cooperare cu Autoritatea Europeană 

pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și 

Autoritatea Europeană de Asigurări și 

Pensii Ocupaționale (EIOPA) elaborează 

proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a face precizări mai 

detaliate privind cerința reținerii riscului, în 

special referitor la: 

Or. it 

 

Amendamentul  273 

Paul Tang 

 



 

AM\1101631RO.doc 113/146 PE587.495v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Autoritatea Bancară Europeană 

(ABE), în strânsă cooperare cu Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA) și Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) 

elaborează proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a face precizări mai 

detaliate privind cerința reținerii riscului, în 

special referitor la: 

6. Autoritatea Bancară Europeană 

(ABE), în cooperare cu Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

(ESMA) și Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) 

elaborează proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a modifica nivelul de 

reținere a riscului atunci când Comitetul 

european pentru risc sistemic (CERS) 

propune abaterea de la nivelul de 20 % 

prevăzut la prezentul articol și pentru a 

face precizări mai detaliate privind cerința 

reținerii riscului, în special referitor la: 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsurarea nivelului de reținere 

menționat la alineatul (1); 

(b) măsurarea nivelului de reținere și a 

MRBS menționate la alineatul (1); 

Or. en 

Justificare 

A se vedea Amendamentul verde la articolul 4.1. 

 

Amendamentul  275 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 – litera e – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

14 ale Regulamentului (UE) nr. 

1093/2010. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4 a 

 1. Un administrator independent și 

autorizat administrează SSPE în interesul 

investitorilor. 

 2. La autoritatea competentă se 

depune o cerere de autorizare ca 

administrator SSPE, iar aceasta verifică: 

 (a) independența administratorului în 

raport cu sponsorul și inițiatorul sau 

eficacitatea organizării pentru limitarea 

conflictelor de interese și 

 (b) competența administratorului de a 

îndeplini obligațiile stipulate la alineatul 

(3). 

 3. Administratorul menționat la 

alineatul (1) are următoarele 

responsabilități: 

 (a) controlează eligibilitatea și 

calitatea activelor pe toată durata de viață 

a securitizării; 

 (b) verifică un  eșantion de expuneri-

suport, conform cerințelor de la articolul 
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10 alineatul (2); 

 (c) verifică permanent fluxurile de 

numerar deservite din active și ordinea 

distribuirii plăților investiției; 

 (d) evită conflictele de interese sau 

gestionează și dezvăluie conflictele în 

interesul investitorilor; 

 (e) gestionează riscurile, inclusiv 

riscurile operaționale și 

 (f) atunci când securitizarea este STS, 

garantează că securitizarea satisface toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 

din acest capitol. 

 4. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare care 

specifică rolul administratorului SPPE. 

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cerințe în materie de transparență pentru 

inițiatori, sponsori și SSPE 

Cerințe în materie de transparență pentru 

inițiatori, sponsori, SSPE și investitori 

Or. en 
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Amendamentul  278 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări pun la dispoziția 

deținătorilor unei poziții din securitizare și 

autorităților competente menționate la 

articolul 15 din prezentul regulament, în 

conformitate cu alineatul (2), cel puțin 

următoarele informații: 

1. Pentru a capta și a promova fluxul 

de informație în timp real privind 

securitizările STS, pentru a reduce 

asimetriile informaționale dintre 

vânzătorul de risc și cumpărătorul de risc, 

pentru a ameliora transparența pieței de 

agregate și a sprijini emergența disciplinei 

pieței, urmează să fie creat un depozit de 

date. Acest depozit de date va fi cunoscut 

sub denumirea de „Depozitul European 

de Date privind Securitizările” (ESDR). 

ESDR va îndeplini rolul de mai sus ca 

entitate de sine stătătoare, neutră, 

nelucrativă. ESDR va fi creat de Comisie 

concomitent cu aplicarea prezentului 

regulament și după consultarea 

reprezentanților comunităților de 

inițiatori STS, investitori STS și 

supraveghetori STS ("constituenții" 

ESDR). Structura juridică și guvernanța 

EDDR vor fi similare cu cele utilizate 

pentru Sistemul identificatorului 

internațional al entităților juridice. 

Publicațiile ESR vor fi introduse treptat, 

cât mai curând posibil după aceea. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări pun la dispoziția deținătorilor 

unei poziții din securitizare și autorităților 

competente menționate la articolul 15 din 

prezentul regulament, în conformitate cu 

alineatul (2), toate comunicațiile necesare 

din punct de vedere juridic, utilizând 

canale de comunicații de stabilit de către 

ESDR.: Această obligație va continua 

până când toți investitorii vor fi fost 

rambursați și va  include: 

Or. en 
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Amendamentul  279 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări pun la dispoziția 

deținătorilor unei poziții din securitizare 

și autorităților competente menționate la 

articolul 15 din prezentul regulament, în 
conformitate cu alineatul (2), cel puțin 

următoarele informații: 

1. În conformitate cu alineatul (2), 

inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul unei 

securitizări garantează că: 

 (a) în cazul un securitizări publice, se 

pun la dispoziția publicului cel puțin 

informațiile specificate la alineatul (1a); 

 (b) în cazul unei securitizări private, 

se pun la dispoziția investitorilor și, la 

cerere, a autorităților competente 

menționate la articolul 15 din prezentul 

regulament,  cel puțin informațiile 

specificate la alineatul (1b). 

Or. en 

Justificare 

Securitizările private nu necesită aceleași niveluri de cerințe amănunțite în materie de 

dezvăluire către investitori ca securitizările publice. Natura unei tranzacții private este aceea 

că emitenții și investitorii trebuie să se pună de acord cu privire la dezvăluire. Prescripțiile 

detaliate vor inhiba puternic efectuarea unor tranzacții private în rândul participanților la 

piață. 

 

Amendamentul  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări pun la dispoziția 

1. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări pun la dispoziția 
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deținătorilor unei poziții din securitizare și 

autorităților competente menționate la 

articolul 15 din prezentul regulament, în 

conformitate cu alineatul (2), cel puțin 

următoarele informații: 

deținătorilor unei poziții din securitizare și 

autorităților competente menționate la 

articolul 15 din prezentul regulament, în 

conformitate cu alineatul (2), cel puțin 

următoarele informații: 

 În cazul ABCP, informațiile descrise la 

literele (a), (c) punctul (ii) și (e) sunt puse 

la dispoziția deținătorilor de poziții din 

securitizare în formă agregată. 

 În cazul unui program ABCP sprijinit 

integral în sensul articolului 2 punctul 

(21), investitorilor nu li se transmite 

niciun document privind tranzacțiile. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări pun la dispoziția 

deținătorilor unei poziții din securitizare și 

autorităților competente menționate la 

articolul 15 din prezentul regulament, în 

conformitate cu alineatul (2), cel puțin 

următoarele informații: 

1. Inițiatorul și sponsorul unei 

securitizări pun la dispoziția deținătorilor 

unei poziții din securitizare și autorităților 

competente menționate la articolul 15 din 

prezentul regulament, în conformitate cu 

alineatul (2), cel puțin următoarele 

informații: 
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Or. en 

Justificare 

Obligațiile SSPE se limitează în mod obișnuit la transferul fluxului de numerar generat de 

active către deținătorii capitalului și ai datoriilor. Acest lucru nu are nicio influență asupra 

structurii sau a gestionării securitizării și nicio influență și nici cunoștințe independente 

asupra rentabilității activelor-suport. 

 

Amendamentul  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informații privind expunerile-suport 

aferente securitizării, cu o periodicitate 

trimestrială, sau, în cazul ABCP, 

informații cu privire la creanțele-suport 

sau la creanțele private, cu o periodicitate 

lunară; 

(a) informații privind expunerile-suport 

aferente securitizării, cu o periodicitate 

trimestrială; 

Or. it 

 

Amendamentul  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informații privind expunerile-suport 

aferente securitizării, cu o periodicitate 

trimestrială, sau, în cazul ABCP, informații 

cu privire la creanțele-suport sau la 

creanțele private, cu o periodicitate lunară; 

(a) informații privind expunerile-suport 

aferente securitizării, cu o periodicitate 

trimestrială, sau, în cazul ABCP, informații 

succinte cu privire la creanțele-suport sau 

la creanțele private, cu o periodicitate 

lunară; 

 Informațiile succinte privind creanța-

suport sau creanțele private constau din 

informații generale la nivel de program 

privind tipurile de expuneri la emitentul 
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de ABCP și alte informații referitoare la 

fiecare categorie de expuneri. Ele nu vor 

consta din informații referitoare la 

expuneri individuale. 

 Dacă doresc, inițiatorul, sponsorul sau 

SSPE pot furniza informații suplimentare 

depășind cerințele prezentului articol, 

inclusiv în cazul ABCP. 

Or. en 

 

Amendamentul  284 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a a) În conformitate cu alineatul (2), 

inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări pun la dispoziția ESMA 

informațiile descrise la literele (a)-(h) din 

alineatul (1). Mai mult decât atât, aceștia 

transmit orice alte informații necesare 

pentru a calcula Kirb pentru orice tip de 

investitori. Informațiile menționate se 

transmit și autorităților competente 

menționate la articolul 15 din prezentul 

regulament, în conformitate cu alineatul 

(2), concomitent cu transmiterea lor către 

deținătorii unei poziții din securitizare. 

 ESMA publică informațiile privind 

împrumuturile-suport descrise la litera (a) 

de la alineatul (1) în mod anonim pe o 

pagină de internet dedicată, ținând cont 

de diferențele dintre tranzacțiile private și 

cele publice, de normele privind protecția 

datelor, precum și de preocupările 

legitime privind confidențialitatea și 

secretele comerciale. Această pagină de 

internet dedicată este denumită 

„Depozitul European de Date privind 

Securitizările”. ESMA percepe 

inițiatorului, sponsorului și SSPE-ului 

unei securitizări o taxă pentru costurile 
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legate de crearea și menținerea 

Depozitului European de Date privind 

Securitizările. 

 ESMA poate delega această obligație unei 

părți terțe, cu condiția ca partea terță în 

cauză să respecte garanțiile aplicabile în 

ceea ce privește proprietatea asupra 

datelor, accesul la informații și normele 

în materie de achiziții. 

 Depozitul European de Date privind 

Securitizările publică periodic date 

agregate la nivel de sector privind 

nivelurile de participare pe piață, date 

privind transferarea riscurilor între 

instituțiile financiare, inclusiv 

transferarea transfrontalieră a riscurilor, 

precum și alte evoluții susceptibile să 

antreneze riscuri sistemice. 

 Depozitul European de Date privind 

Securitizările este instituit până la [un an 

de la data aplicării prezentului 

regulament], în cooperare cu autoritățile 

competente desemnate în temeiul 

articolului 15 și după consultarea 

reprezentanților sectorului. 

 Orice schimb sau transmitere de date cu 

caracter personal, în aplicarea 

prezentului alineat, trebuie să aibă loc în 

conformitate cu normele privind 

transferul datelor cu caracter personal, 

astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

(Regulamentul privind protecția datelor). 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Neena Gill 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a a) În conformitate cu alineatul (2), 

inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări le comunică deținătorilor unei 

poziții din securitizare și autorităților 

competente menționate la articolul 15 

informațiile descrise la alineatul (1) 

literele (a)-(h), utilizând un serviciu de 

comunicații oferit în acest scop de ESDR. 

 ESDR utilizează fluxul de informații prin 

sistemul său de comunicații pentru a 

colecta și publica periodic date agregate 

la nivel de industrie privind nivelurile de 

participare la piață, transferurile de risc 

dintre instituțiile financiare, inclusiv 

transferurile de risc transfrontaliere, 

precum și orice alte feluri de alte date pe 

care organul de conducere al ESDR le-ar 

putea considera pertinente pentru 

realizarea obiectivului ESDR, conform 

definițiilor din articol. ESDR furnizează, 

de asemenea, accesul controlat la 

informații privind împrumuturile 

subiacente descrise la alineatul (1) litera 

(a). ESDR procedează astfel utilizând 

proceduri și formate publicitare pre-

agregate pentru a ține seama de 

diferențele dintre tranzacțiile private și 

cele publice, de normele privind protecția 

datelor și de viața privată legitimă, 

precum și de preocupările legate de 

secretul comercial. ESDR percepe de la 

inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări costurile legate de crearea și 

menținerea operațiunilor sale fără scop 

lucrativ. ESDR se conformează 

garanțiilor aplicabile cu privire la 

proprietatea asupra datelor, accesul la 

informații și normele materie de achiziții 

publice. 

 Guvernanța ESDR ar trebui să urmeze 

exemplul structurii guvernanței elaborate 

pentru Global LEI Foundation (GLEIF). 
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 ESDR se înființează concomitent cu 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament, în cooperare cu autoritățile 

competente desemnate în temeiul 

articolului 15. . 

 Orice schimb sau transmitere de date cu 

caracter personal, în aplicarea 

prezentului alineat, trebuie să aibă loc în 

conformitate cu normele privind 

transferul datelor cu caracter personal, 

astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

(Regulamentul privind protecția 

datelor)1a. 

Or. en 

 

Amendamentul  286 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul via (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (vi a) informațiile cu privire la procesul 

de evaluare a bonității urmat pentru 

activele-suport din securitizare, la faptul 

dacă inițiatorul, dacă este o instituție de 

credit, utilizează abordări IRB sau AIRB 

standardizate pentru calculul capitalului 

de creditare și al evoluției istorice a 

împrumuturilor neperformante subscrise 

de inițiator; 

Or. en 

 

Amendamentul  287 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) detalii privind caracteristicile 

expunerilor, fluxurile de numerar, 

facilitățile de îmbunătățire a calității 

creditului și de sprijin de lichiditate; 

(ii) detalii privind caracteristicile 

expunerilor, fluxurile de numerar, ordinea 

pierderilor, facilitățile de îmbunătățire a 

calității creditului și de sprijin de 

lichiditate; 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – litera e – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) rapoartele trimestriale destinate 

investitorilor sau, în cazul ABCP, 

rapoartele lunare destinate investitorilor, 

care să conțină următoarele: 

(e) rapoartele trimestriale care să 

conțină următoarele: 

Or. it 

 

Amendamentul  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) toate datele relevante din punctul de 

vedere al importanței privind calitatea 

creditului și performanța expunerilor-

suport; 

(i) toate datele relevante din punctul de 

vedere al importanței privind calitatea 

creditului și performanța expunerilor-

suport; În cazul ABCP, aceste date pot fi 

date cu caracter general, pe categorie de 

active;  

Or. en 
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Amendamentul  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii) datele privind fluxurile de numerar 

generate de expunerile-suport și de 

pasivele din securitizare, cu excepția 

securitizărilor ABCP, precum și informații 

cu privire la producerea oricărui eveniment 

de declanșare ce conduce la modificări ale 

ordinii de prioritate a plăților sau la 

înlocuirea unei contrapărți; 

ii) datele privind fluxurile de numerar 

generate de expunerile-suport și de 

pasivele din securitizare, precum și 

informații cu privire la producerea oricărui 

eveniment de declanșare ce conduce la 

modificări ale ordinii de prioritate a plăților 

sau la înlocuirea unei contrapărți; 

Or. it 

 

Amendamentul  291 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) informații privind riscul reținut în 

conformitate cu articolul 4 și informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (3); 

(iii) informații privind riscul reținut, 

inclusiv cine îl reține și cum este reținut, 
în conformitate cu: 

 - articolul 4, în cazul unei securitizări 

emise în ziua intrării în vigoare a 

prezentului regulament sau în ziua 

următoare sau în cazul unei securitizări 

care se află sub incidența prezentului 

regulament în conformitate cu articolul 

28 alineatul (4a) sau 

 - orice cerință aplicabilă în conformitate 

cu articolul 28 alineatul (4b), în cazul 

unei securitizări emise înainte de data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament. 



 

PE587.495v01-00 126/146 AM\1101631RO.doc 

RO 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul este în raport de consecvență cu intenția de a asigura păstrarea drepturilor 

obținute în prevederile tranzitorii în legătură cu reținerea riscului. 

 

Amendamentul  292 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e – punctul iiia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iii a) informații privind investitorii în 

securitizare, inclusiv referitoare la țara de 

înmatriculare, sectorul și beneficiarul real 

ultim, mărimea investițiilor și tranșa din 

securitizare la care se referă; 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g – punctul v – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile descrise la literele (a) și (e) se 

pun la dispoziție în același moment în 

fiecare trimestru, cel târziu la o lună de la 

data scadenței plății dobânzii. În ceea ce 

privește securitizările ABCP, informațiile 

descrise la literele (a) și (e) se pun la 

dispoziție în același moment în fiecare 

lună, cel târziu la o lună de la data 

scadenței plății dobânzii. 

Informațiile descrise la literele (a) și (e) se 

pun la dispoziție în același moment în 

fiecare trimestru, cel târziu la o lună de la 

data scadenței plății dobânzii. 

Or. it 
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Amendamentul  294 

Michael Theurer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g – punctul v – subpunctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile descrise la literele (f) și (g) se 

pun la dispoziție fără întârziere. 

Informațiile descrise la literele (f) și (g) se 

pun la dispoziție fără întârziere. 

 Atunci când se conformează prezentului 

alineat, inițiatorul, sponsorul și SSPE ai 

unei securitizări respectă dreptul intern și 

al Uniunii care reglementează protecția 

confidențialității informațiilor și 

prelucrarea datelor cu caracter personal, 

pentru a evita eventuale încălcări ale 

legislației respective, precum și orice 

obligație de confidențialitate referitoare la 

informarea clientului, a creditorului 

inițial sau a debitorului, cu excepția 

cazului în care aceste informații 

confidențiale sunt anonimizate sau 

agregate. În special, în ceea ce privește 

informațiile la care se face referire la 

litera (b), inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pot furniza un rezumat al documentației 

în cauză. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificat faptul că băncile trebuie să se conformeze legislației naționale și 

comunitare care reglementează protejarea confidențialității surselor de informații și a 

datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, datele confidențiale referitoare la clienți, 

creditorii inițiali sau debitorii sunt dezvăluite numai în formă anonimizată și agregată. 

 

Amendamentul  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g – punctul v – subpunctul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Inițiatorii și sponsorii trebuie să se 

conformeze prevederilor prezentului 

articol în măsura permisă în conformitate 

cu legislația națională și comunitară care 

reglementează tratamentul datelor cu 

caracter personal și confidențialitatea 

informațiilor. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificat faptul că inițiatorii și sponsorii nu trebuie să depășească legislația 

pertinentă privind protecția datelor pentru satisfacerea cerințelor în materie de transparență 

ale prezentului regulament. 

 

Amendamentul  296 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul securitizărilor publice, 

următoarele informații se pun la 

dispoziția publicului: 

 (a) informații privind expunerile-

suport aferente securitizării, cu o 

periodicitate trimestrială; 

 (b) dacă este cazul, următoarele 

documente, inclusiv o descriere detaliată 

a ordinii de prioritate a plăților aferente 

securitizării: 

 (i) documentul de ofertă sau 

prospectul final, împreună cu 

documentele referitoare la încheierea 

tranzacției, cu excepția avizelor juridice; 
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 (ii) în cazul securitizării tradiționale: 

acordul de vânzare, de cesiune, de novație 

sau de transfer al activelor și orice 

contract de fiducie relevant; 

 (iii) contractele cu instrumente 

derivate, acordurile de garantare și orice 

documente relevante privind modalitățile 

de efectuare a colateralizării atunci când 

expunerile care fac obiectul securitizării 

rămân expuneri ale inițiatorului; 

 (iv) contractele de administrare de 

credite, de administrare de credite de 

rezervă, de administrare și de gestionare a 

fluxurilor de numerar; 

 (v) actul fiduciar, actul de garanție, 

contractul de agenție, contractul de cont 

bancar, contractul de investiții garantate, 

termenii încorporați sau contractul-cadru 

de fiducie (master trust framework) ori 

contractul de definire a fiduciei (master 

definitions agreement) sau documentele 

juridice cu o valoare juridică echivalentă; 

 (vi) orice acorduri intercreditori, 

documente aferente instrumentelor 

derivate, acorduri de împrumut 

subordonat, acorduri de împrumut pentru 

întreprinderile nou-înființate și acorduri 

de facilitate de lichiditate relevante; 

 (vii) orice alte documente-suport care 

sunt esențiale pentru înțelegerea 

tranzacției; 

 (c) atunci când prospectul nu a fost 

elaborat în conformitate cu 

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului[1], un rezumat 

al tranzacției sau o prezentare generală a 

principalelor caracteristici ale 

securitizării, inclusiv, în cazurile 

aplicabile: 

 (i) detalii privind structura 

tranzacției; 

 (ii) detalii privind caracteristicile 

expunerilor, fluxurile de numerar, 

facilitățile de îmbunătățire a calității 

creditului și de sprijin de lichiditate; 
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 (iii) detalii privind drepturile de vot ale 

deținătorilor unei poziții din securitizare 

și relația lor cu alți creditori garantați; 

 (iv) o listă a evenimentelor și factorilor 

de declanșare menționați în documentele 

furnizate în conformitate cu litera (b) care 

ar putea avea un impact semnificativ 

asupra performanței instrumentului de 

securitizare; 

 (v) diagrame privind structura, care 

să ofere o imagine de ansamblu asupra 

tranzacției, fluxurilor de numerar și 

structurii acționariatului; 

 (d) în cazul securitizărilor STS, 

notificarea STS menționată la articolul 14 

alineatul (1) din prezentul regulament; 

 (e) rapoartele trimestriale care să 

conțină următoarele: 

 (i) toate datele relevante din punctul 

de vedere al importanței privind calitatea 

creditului și performanța expunerilor-

suport; 

 (ii) datele privind fluxurile de 

numerar generate de expunerile-suport și 

de pasivele din securitizare, precum și 

informații cu privire la producerea 

oricărui eveniment de declanșare ce 

conduce la modificări ale ordinii de 

prioritate a plăților sau la înlocuirea unei 

contrapărți; 

 (iii) informații privind riscul reținut în 

conformitate cu articolul 4 și informațiile 

solicitate în temeiul alineatului (3); 

 (f) în cazurile aplicabile, informațiile 

prevăzute la articolul 17 din 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului[2] privind utilizarea abuzivă a 

informațiilor privilegiate și manipularea 

pieței; 

 (g) atunci când litera (f) nu se aplică, 

orice eveniment semnificativ, ca de 

exemplu: 

 (i) o încălcare semnificativă a 



 

AM\1101631RO.doc 131/146 PE587.495v01-00 

 RO 

obligațiilor prevăzute în documentele 

furnizate în conformitate cu litera (b), 

inclusiv orice măsură corectivă, exceptare 

sau aprobare acordată ulterior cu privire 

la o astfel de încălcare; 

 (ii) o modificare a caracteristicilor 

structurale ce poate avea un efect 

semnificativ asupra performanței 

securitizării; 

 (iii) o modificare semnificativă a 

caracteristicilor de risc ale securitizării 

sau ale expunerilor-suport; 

 (iv) în cazul securitizărilor STS, 

cazurile în care securitizarea nu mai 

îndeplinește cerințele STS sau în care 

autoritățile competente au luat măsuri 

corective sau administrative; 

 (v) orice modificare semnificativă a 

documentelor aferente tranzacției. 

 [1] Directiva 2003/71/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 4 noiembrie 

2003 privind prospectul care trebuie 

publicat în cazul unei oferte publice de 

valori mobiliare sau pentru admiterea 

valorilor mobiliare la tranzacționare și de 

modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 

345, 31.12.2003, p. 64). 

 [2]Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață 

(Regulamentul privind abuzul de piață) și 

de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

și a Directivelor 2003/124/CE, 

2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei 

(JO L 173, 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Inițiatorul, sponsorul și SSPE ai 

unei securitizări respectă prezenta 

prevedere numai în măsura permisă în 

conformitate cu legislația internă și cea a 

Uniunii care reglementează protecția 

confidențialității informațiilor și 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și principiile secretului bancar, pentru a 

evita eventuale încălcări ale legislației 

respective, precum și orice obligație de 

confidențialitate referitoare la informarea 

clientului, a creditorului inițial sau a 

debitorului, cu excepția cazului în care 

aceste informații confidențiale sunt 

anonimizate sau agregate. În special, în 

ceea ce privește informațiile la care se 

face referire la litera (b), inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pot furniza un rezumat 

al documentației în cauză. Autoritățile 

competente menționate la articolul 15 pot 

solicita să li se furnizeze astfel de 

informații confidențiale cu scopul de a-și 

îndeplini sarcinile care le revin în temeiul 

prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei referitoare la cerințele în materie de transparență nu se referă explicit 

la nicio lege privind protecția datelor. Obligația de a respecta cerințele în materie de 

protecție a datelor și confidențialitate în privința informațiilor cu caracter personal sensibile 

ale clienților, creditorului inițial sau debitorului trebuie considerate drept limita firească a 

obligațiilor referitoare la dezvăluire ale inițiatorilor. În felul acesta s-ar mări siguranța 

juridică pentru a specifica că inițiatorii nu trebuie forțați să încalce legislația privind 

protecția datelor și obligațiile în materie de confidențialitate. Interesul în materie de 

informații al investitorilor poate fi satisfăcut în mod comparabil și cu date anonimizate sau 

agregate. 

 



 

AM\1101631RO.doc 133/146 PE587.495v01-00 

 RO 

Amendamentul  298 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări îl desemnează pe unul 

dintre ei drept entitate care să 

îndeplinească cerințele privind informațiile 

care trebuie furnizate în temeiul alineatului 

(1). Inițiatorul, sponsorul și SSPE se 

asigură că informațiile sunt disponibile 

gratuit, în timp util și în mod clar pentru 

titularul unei poziții din securitizare și 

autoritățile competente. Entitatea 

desemnată să îndeplinească cerințele 

stabilite la alineatul (1) pune la dispoziție 

informațiile prin intermediul unui site 

internet care: 

2. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări îl desemnează pe unul 

dintre ei drept entitate care să 

îndeplinească cerințele privind informațiile 

care trebuie furnizate în temeiul alineatului 

(1) și al alineatului (1a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE se asigură că 

informațiile sunt comunicate către ER și 

autoritatea competentă gratuit, în timp util 

și în mod clar. 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul 

unei securitizări îl desemnează pe unul 

dintre ei drept entitate care să 

îndeplinească cerințele privind informațiile 

care trebuie furnizate în temeiul alineatului 

(1). Inițiatorul, sponsorul și SSPE se 

asigură că informațiile sunt disponibile 

gratuit, în timp util și în mod clar pentru 

titularul unei poziții din securitizare și 

autoritățile competente. Entitatea 

desemnată să îndeplinească cerințele 

stabilite la alineatul (1) pune la dispoziție 

informațiile prin intermediul unui site 

internet care: 

2. Inițiatorul și sponsorul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să îndeplinească 

cerințele privind informațiile care trebuie 

furnizate în temeiul alineatului (1). 

Inițiatorul și sponsorul se asigură că 

informațiile sunt disponibile gratuit, în 

timp util și în mod clar pentru titularul unei 

poziții din securitizare și autoritățile 

competente. Entitatea desemnată să 

îndeplinească cerințele stabilite la alineatul 

(1) pune la dispoziție informațiile prin 

intermediul unui site internet care: 
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Or. en 

Justificare 

Obligațiile SSPE se limitează în mod obișnuit la transferul fluxului de numerar generat de 

active către deținătorii capitalului și ai datoriilor. Aceasta nu are nicio influență asupra 

structurii sau a gestionării securitizării și nicio influență asupra rentabilității activelor-suport 

sau cunoștințe independente privind această rentabilitate. 

 

Amendamentul  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. ESMA, în strânsă cooperare cu 

ABE și EIOPA, elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare pentru a 

preciza: 

3. Banca Centrală Europeană (BCE) 

trebuie să asigure și să verifice dacă 
ESMA, în strânsă cooperare cu EBA și 

EIOPA, elaborează proiecte de standarde 

tehnice de reglementare pentru a preciza: 

Or. it 

Amendamentul  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile pe care ar trebui să le 

furnizeze inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pentru a-și respecta obligațiile ce le revin 

în temeiul alineatului (1) literele (a) și (d) 

și formatul acestora, prin intermediul unor 

modele standardizate; 

(a) informațiile pe care le furnizează 

inițiatorul, sponsorul și SSPE cu scopul de 

a-și îndeplini obligațiile care le revin în 

temeiul alineatului (1) literele (a) și (e), 

precum și formatul acestora prin 

intermediul unor modele standardizate, 

ținând seama de utilitatea informațiilor 

pentru deținătorul poziției din 

securitizare, dacă poziția din securitizare 

este pe termen scurt și, în cazul unei 

tranzacții ABCP, dacă este sprijinită 

integral de un sponsor; 
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Or. en 

Justificare 

Atunci când elaborează standardul tehnic de reglementare, ESMA, EBA și EIOPPA țin cont 

de utilitatea informațiilor pentru deținătorul poziției din securitizare și, în cazul unei 

tranzacții ABVP, dacă este pe deplin susținută de un sponsor. 

 

Amendamentul  302 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile pe care ar trebui să le 

furnizeze inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pentru a-și respecta obligațiile ce le revin 

în temeiul alineatului (1) literele (a) și (d) 

și formatul acestora, prin intermediul unor 

modele standardizate; 

(a) informațiile pe care ar trebui să le 

furnizeze inițiatorul, sponsorul sau SSPE 

pentru a-și respecta obligațiile ce le revin 

în temeiul alineatului (1) literele (a) și (d) 

și formatul acestora, prin intermediul unor 

modele standardizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile pe care ar trebui să le 

furnizeze inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pentru a-și respecta obligațiile ce le revin 

în temeiul alineatului (1) literele (a) și (d) 

și formatul acestora, prin intermediul unor 

modele standardizate; 

(a) informațiile pe care ar trebui să le 

furnizeze inițiatorul și sponsorul pentru a-și 

respecta obligațiile ce le revin în temeiul 

alineatului (1) literele (a) și (d) și formatul 

acestora, prin intermediul unor modele 

standardizate; 

Or. en 
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Justificare 

Obligațiile SSPE se limitează în mod obișnuit la transferul fluxului de numerar generat de 

active către deținătorii capitalului și ai datoriilor. Aceasta nu are nicio influență asupra 

structurii sau a gestionării securitizării și nicio influență asupra rentabilității activelor-suport 

sau cunoștințe independente privind această rentabilitate. 

 

Amendamentul  304 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cerințele care trebuie îndeplinite de 

către site-ul internet menționat la 

alineatul (2) pe care se pun informațiile la 

dispoziția deținătorilor de poziții din 

securitizare, în special în ceea ce privește: 

(b) cerințele minimale privind 

serviciile de comunicare, colectarea 

datelor și publicitate care trebuie 

respectate de către ESDR menționate la 

alineatele (1) și (2) pentru sprijinirea 

deținătorilor de poziții din securitizare în 

ceea ce privește facilitarea accesului la 

date și informații. 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 a 

 Inițiatorii, sponsorii și creditorii inițiali 

aplică expunerilor care urmează să fie 

securitizate aceleași criterii solide și bine 

definite de acordare a creditelor pe care le 

aplică în cazul expunerilor nesecuritizate. 

În acest scop, se aplică aceleași procese 

clar stabilite de aprobare și, dacă este 

cazul, de modificare, reînnoire și 

refinanțare a creditelor. Expunerile-

suport sunt inițiate în baza unor criterii de 
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acordare a creditelor sănătoase și 

prudente, astfel cum se prevede la 

articolul 79 din Directiva 2013/36/UE; 

Cerința de la cea de a treia teză poate fi 

îndeplinită printr-o procedură internă de 

rating sau punctare care este utilizată de 

inițiator în sprijinul procesului de 

acordare a creditului și care este validată 

cu regularitate. 

Or. en 

Justificare 

Inițiatorii obișnuiesc să utilizeze proceduri interne de rating și punctare pentru a evalua 

bonitatea clienților sau calitatea creditării în cazul contractelor din sectorul cu amănuntul. 

Criterii solide și prudente de acordare a creditelor pentru securitizarea expunerilor sunt deja 

cerute la articolul 243 alineatul (2) litera (a) din CRR-D. Dacă aceste criterii sunt concepute 

să fie valabile pentru toate securitizările, indiferent de statutul lor STS, atunci articolul 5a 

trebuie să fie aliniat la formularea CRR-D.  În felul acesta, s-ar ușura interpretarea și s-ar 

reduce și nesiguranța juridică. 

 

Amendamentul  306 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 a 

 Echivalența țărilor terțe 

 În sensul prezentului regulament, 

obligația inițiatorilor sau a creditorilor 

inițiali care sunt înmatriculați într-o țară 

terță de a se conforma articolelor 3 și 4 

trebuie să fie considerată îndeplinită dacă 

inițiatorii sau creditorii inițiali respectă 

cadrul juridic care se aplică 

securitizărilor din țara terță respectivă. 

Or. en 
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Justificare 

Pentru a le permite investitorilor să cumpere în continuare securitizări non-UE, trebuie 

instituită obligația de a furniza informații privind securitizarea fără o cerință specifică de a 

utiliza formatul mandatat de UE. Securitizările non-UE trebuie să fie supuse unei evaluări a 

investitorului instituțional care trebuie să urmărească echivalența rezultatului în termeni de 

standarde de protecție a investitorului atât pentru instrumentele securitizate UE, cât și pentru 

instrumentele securitizate non-UE. 

 

Amendamentul  307 

Burkhard Balz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 a 

 Condiții de creditare 

 1. Inițiatorii, sponsorii și creditorii 

inițiali aplică expunerilor care urmează 

să fie securitizate aceleași criterii solide și 

bine definite de acordare a creditelor pe 

care le aplică în cazul expunerilor 

nesecuritizate. În acest scop, se aplică 

aceleași procese clar stabilite de aprobare 

și, dacă este cazul, de modificare, 

reînnoire și refinanțare a creditelor. 

Inițiatorii, sponsorii și creditorii inițiali 

dispun de sisteme eficace de aplicare a 

criteriilor și proceselor respective, cu 

scopul de a asigura faptul că acordarea 

creditelor se bazează pe o evaluare 

amănunțită a bonității debitorului, ținând 

seama în mod adecvat de factorii care 

sunt relevanți pentru a verifica 

probabilitatea îndeplinirii de către debitor 

a obligațiilor care îi revin în temeiul 

contractului de credit. 

 2. În cazul în care un inițiator 

cumpără expunerile unei terțe părți în 

nume propriu și apoi le securitizează, 

acesta verifică îndeplinirea cerințelor în 

conformitate cu primul alineat de către 

entitatea care a fost implicată direct sau 

indirect în contractul inițial prin care s-au 
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creat obligațiile sau obligațiile potențiale 

care urmează să fie securitizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 b 

 Criterii pentru acordarea creditelor 

 1. Inițiatorii și creditorii inițiali 

aplică expunerilor care urmează să fie 

securitizate aceleași criterii solide și bine 

definite de acordare a creditelor pe care le 

aplică în cazul expunerilor nesecuritizate. 

În acest scop, se aplică aceleași procese 

clar stabilite de aprobare și, dacă este 

cazul, de modificare, reînnoire și 

refinanțare a creditelor. Inițiatorii și 

creditorii inițiali dispun de sisteme eficace 

de aplicare a criteriilor și proceselor 

respective, cu scopul de a asigura faptul 

că acordarea creditelor se bazează pe o 

evaluare amănunțită a bonității 

debitorului, ținând seama în mod adecvat 

de factorii care sunt relevanți pentru a 

verifica probabilitatea îndeplinirii de către 

debitor a obligațiilor care îi revin în 

temeiul contractului de credit. 

 2. În cazul în care un inițiator 

cumpără expunerile unei terțe părți în 

nume propriu și apoi le securitizează, 

acesta verifică îndeplinirea cerințelor în 

conformitate cu primul alineat de către 

entitatea care a fost implicată direct sau 

indirect în contractul inițial prin care s-au 

creat obligațiile sau obligațiile potențiale 

care urmează să fie securitizate. 
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Or. en 

Justificare 

Ameliorează calitatea globală a securitizărilor și a supravegherii. 

 

Amendamentul  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Interzicerea resecuritizării 

 Securitizările nu pot fi folosite ca 

expuneri-suport pentru alte securitizări. 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorii, sponsorii și SSPE utilizează, 

pentru pozițiile lor din securitizare, 

denumirea „STS” (securitizare simplă, 

transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA o notificare în temeiul 

articolului 14 alineatul (1). 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

utilizează, pentru pozițiile lor din 

securitizare, denumirea „STS” (securitizare 

simplă, transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA și administratorului fiduciar al 

SSPE o notificare în temeiul articolului 14 

alineatul (1): 

 a. este o persoană juridică 

înmatriculată într-un stat membru al UE; 
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 b. este independentă de sponsor și 

inițiator sau a instituit o organizație și 

proceduri pentru a asigura prevenirea 

conflictelor de interese și a oricărei 

influențe nedorite asupra sponsorului și 

inițiatorului; 

 c. a fost autorizată de o autoritate 

competentă care evaluează dacă 

administratorul fiduciar posedă 

competența, îndeosebi în termei de 

resurse și cunoștințe de specialitate, de a 

îndeplini obligațiile de la alineatul (2), și 

 d. este răspunzătoare de gestionarea 

SSPE și efectuează controalele de la 

alineatul (2). 

 2. Administratorul fiduciar al SSPE 

efectuează următoarele verificări în 

numele investitorilor: 

 a. înainte de emiterea titlurilor de 

valoare care rezultă din securitizare, 

verifică în mod independent un eșantion 

al expunerilor-suport, inclusiv dacă datele 

publicate în ceea ce privește expunerile-

suport sunt fiabile cu un nivel de 

încredere de 95 %; 

 b. controlează eligibilitatea activelor 

în cursul structurării vehiculului și în 

mod permanent; 

 c. monitorizează calitatea creditului 

și valoarea expunerilor-suport și, dacă 

este cazul, semnalează o deteriorare la un 

prag prestabilit sau sub acesta; 

 d. verifică permanent fluxurile de 

numerar deservite din active și ordinea 

distribuirii plăților investiției; 

 e. iau toate măsurile rezonabile 

pentru a evita conflictele de interese și, în 

cazul în care acestea nu pot fi evitate, 

identifică, gestionează și monitorizează și, 

după caz, dezvăluie conflictele de interese 

cu scopul de a le împiedica să afecteze 

negativ interesele investitorilor; 

 f. gestionează riscurile, inclusiv 

riscurile operaționale, dacă acestea nu 

sunt prevăzute în documentația-vehicul 
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(de exemplu, înlocuirea unui actor al 

structurii) sau legate de riscul în 

schimbare al activelor-suport, și 

 g. verifică dacă securitizarea 

satisface toate cerințele din secțiunea 1 

sau secțiunea 2 din acest capitol din 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorii, sponsorii și SSPE utilizează, 

pentru pozițiile lor din securitizare, 

denumirea „STS” (securitizare simplă, 

transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA o notificare în temeiul 

articolului 14 alineatul (1). 

Inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza , 

pentru pozițiile lor din securitizare, numai 

denumirea „STS” sau „securitizare simplă, 

transparentă și standardizată” sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai dacă: 

 (a) securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului capitol, dacă au trimis ESMA 

o notificare în temeiul articolului 14 

alineatul (1) și 

 (b) dacă securitizarea relevantă este 

inclusă în lista menționată la articolul 14 

alineatul (4). 

 În cazurile în care sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la literele (a) și (b), o 

securitizare este considerată STS. 

 Inițiatorul, sponsorul și SSPE implicați 

într-o securitizare considerată STS 

trebuie să fie stabiliți în Uniune. 
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Or. en 

 

Amendamentul  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorii, sponsorii și SSPE utilizează, 

pentru pozițiile lor din securitizare, 

denumirea „STS” (securitizare simplă, 

transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA o notificare în temeiul 

articolului 14 alineatul (1). 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

utilizează, pentru pozițiile lor din 

securitizare, denumirea „STS” (securitizare 

simplă, transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA și administratorului fiduciar al 

SSPE o notificare în temeiul articolului 14 

alineatul (1), iar cerințele menționate mai 

sus au fost evaluate de o terță parte 

autorizată de ESMA. 

 2. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare 

specificând condițiile care trebuie 

satisfăcute de terți pentru a fi autorizați să 

evalueze criteriile specificate la articolele 

7-10 sau articolele 11-13. ESMA îi 

prezintă Comisiei aceste proiecte de 

standarde tehnice de reglementare în 

termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de reglementare 

menționate la primul paragraf în 

conformitate cu articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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Amendamentul  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inițiatorii, sponsorii și SSPE utilizează, 

pentru pozițiile lor din securitizare, 

denumirea „STS” (securitizare simplă, 

transparentă și standardizată) sau o 

denumire care se referă în mod direct sau 

indirect la acești termeni numai în cazul în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele din secțiunea 1 sau secțiunea 2 a 

prezentului regulament și dacă au trimis 

ESMA o notificare în temeiul 

articolului 14 alineatul (1). 

Inițiatorii și sponsorii utilizează, pentru 

pozițiile lor din securitizare, denumirea 

„STS” (securitizare simplă, transparentă și 

standardizată) sau o denumire care se 

referă în mod direct sau indirect la acești 

termeni numai în cazul în care securitizarea 

îndeplinește toate cerințele din secțiunea 1 

sau secțiunea 2 a prezentului regulament și 

dacă au trimis ESMA o notificare în 

temeiul articolului 14 alineatul (1). 

Or. en 

Justificare 

Obligațiile SSPE se limitează în mod obișnuit la transferul fluxului de numerar generat de 

active către deținătorii capitalului și ai datoriilor. Acest lucru nu are nicio influență asupra 

structurii sau a gestionării securitizării și nicio influență și nici cunoștințe independente 

asupra rentabilității activelor-suport. 

 

Amendamentul  314 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. O societate de administrare 

autorizată de autoritatea competentă a 

statului membru de origine îndeplinește 

următoarele funcții pentru o "STS" 

SSPE: 

 (a) gestionează riscurile SSPE; 

 (b) verifică conformitatea STS; 

 (c) gestionează conflictele de interese; 
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 (d) îndeplinește funcții administrative: 

servicii juridice și de contabilitate SPPE; 

cereri de informare din partea clienților; 

evaluarea și stabilirea prețurilor; 

monitorizează respectarea 

reglementărilor; distribuția veniturilor 

(ordinea plăților); examinează rezultatele 

încheierii contractului; verifică 

eligibilitatea activelor; ținerea registrelor 

de evidență a operațiunilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Fără a aduce atingere altor 

condiții de aplicare generală prevăzute de 

legislația internă, autoritățile competente 

acordă autorizația unei societăți de 

administrare numai în cazul în care sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a) persoanele ce conduc efectiv 

activitatea unei societăți de administrare 

se bucură de o reputație suficient de bună 

și dispun de o experiență suficientă. 

 (b) cererea de autorizare este însoțită 

de un program de activitate, în care se 

indică cel puțin structura organizatorică a 

societății de administrare; și 

 (c) sediul central și sediul social ale 

societății de administrare sunt situate în 

același stat membru. 

Or. en 

 

Amendamentul  316 

Sylvie Goulard 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1c. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare 

specificând rolul și condițiile de 

autorizare a societății de administrare. 

ESMA îi prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de ... [6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 


