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Изменение  317 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Глава 3 – раздел 1 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи изисквания за ОПС 

секюритизацията 

Изискване за ОПС секюритизация и 

устойчива ОПС секюритизация 

  

  

Or. en 

Изменение  318 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, които отговарят 

на изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, които отговарят 

на изискванията, установени в членове 

7а, 9 и 10 от настоящия регламент. 

 ЕОЦКП разработва насоки и 

препоръки за хармонизирано 

тълкуване и прилагане на 

изискванията, установени в тези 

членове. 

Or. en 

 

Изменение  319 

Марко Дзани, Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на 

тези по програми за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа, които 

отговарят на изискванията по членове 8, 

9 и 10 от настоящия регламент. 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, които отговарят на 

изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

Or. it 

 

Изменение  320 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, които отговарят 

на изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, които отговарят 

на изискванията по член 7а или на 

изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  321 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 

За „ОПС“ секюритизации се считат 

секюритизациите, с изключение на тези 

по програми за обезпечени с активи 
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търговски ценни книжа, които отговарят 

на изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

търговски ценни книжа, сделките с 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа и други частни 

секюритизации, които отговарят на 

изискванията по членове 8, 9 и 10 от 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  322 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен ОПС секюритизациите, 

посочени в параграф 1, 

секюритизациите установени преди 

[дата на влизане в сила на настоящия 

регламент], с изключение на тези по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, сделките с 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа и други частни 

секюритизации, които отговарят на 

следните изисквания, могат да 

използват обозначението „ОПС" или 

„опростени, прозрачни и 

стандартизирани“, или обозначение, 

което препраща пряко или косвено 

към тези термини само ако са 

изпълнени изискванията, установени 

в член 8, параграфи 1, 3, 4 5, 6 и 9, член 

9, параграфи 2 и 3 и член 10, параграф 

3, при спазване на следните условия: 

 (а) ако документацията на 

сделката допуска активно управление 

на портфейла, изискването, 

установено в член 8, параграф 3, е 

изпълнено, ако инициаторът, 

спонсорът или ДСЦС, пряко 

участващ в секюритизацията, поеме 

задължение в уведомлението за ОПС 
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да не участва по никакъв начин в 

такова активно управление на 

портфейла; 

 (б) изискванията, установени в 

член 8, параграф 6 са изпълнени, ако 

съществените промени на 

стандартите за поемане на емисия 

следва да се оповестяват само 

предварително след датата на 

уведомлението за ОПС; 

 (в) изискванията, установени в 

член 9, параграф 2, са изпълнени, ако в 

уведомлението за ОПС може да се 

извърши оповестяване на мерките за 

ограничаване на риска, свързан с 

лихвените проценти и валутните 

курсове; 

 (г) изискванията, установени в 

член 10, параграф 3, са изпълнени, ако 

моделът на паричните потоци на 

пасивите следва да се предоставя 

само на предварително след датата 

на уведомлението за ОПС; 

 (д) инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС гарантира, че на 

инвеститорите се предоставя лесен 

достъп до всички данни от 

съществено значение във връзка с 

кредитното качество и 

показателите на отделните базови 

експозиции, паричните потоци и 

обезпеченията във връзка със 

секюритизацията, както и 

необходимата информация за 

провеждането на всеобхватни 

тестове за устойчивост, основаващи 

се на достатъчно данни, по 

отношение на стойностите на 

паричните потоци и обезпеченията 

във връзка с базовите експозиции; за 

тези цели съществените данни се 

определят към датата на 

секюритизацията, а при 

необходимост с оглед на естеството 

на секюритизацията — и след това. 

Or. en 
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Обосновка 

Заварените секюритизации ще представляват голяма част от пазара. Ето защо е 

важно тези, които на практика отговарят на условията, да могат да бъдат 

обозначавани като ОПС. Този подход e приет при разграничаването на заварени 

сделки тип 1 и тип 2 по директива „Платежоспособност II“. Това е набор от 

критерии за заварени сделки, който по наше мнение постига подходящ баланс в това 

отношение. 

 

Изменение  323 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Устойчивите ОПС секюритизации 

отговарят на същите изисквания, 

както и останалите ОПС 

секюритизации, но освен това се 

обозначават като устойчиви и 

отговорни инвестиционни проекти 

или отиват директно в базисен 

проект за устойчиви инвестиции, 

които допринасят за постигането на 

споразумението от конференцията 

на ООН за климата (COP21). Те 

включват проекти за енергийна 

ефективност, зелена 

инфраструктура и проекти за 

екологични иновации. Устойчивите 

ОПС секюритизации ползват 25 % по-

нисък коефициент на запазване на 

риска и 25 % по-ниска долна граница 

на риска за секюритизациите по 

членове 259, 260, 261, 263 и 264 на 

Регламент (ЕС) № 575/2013 относно 

пруденциалните изисквания за 

кредитни институции и 

инвестиционни посредници. 

Or. en 
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Изменение  324 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Секюритизациите, с изключение на 

тези по програми за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа и 

сделките с такива книжа, продадени 

на инвеститори след 1 януари 2011 г. 

и преди датата на влизане в сила на 

настоящия регламент, се считат за 

„ОПС“ от момента, в който 

подлежат на уведомяване в 

съответствие с член 14, параграф 1, 

при условие че: 

 (а) към момента на емитиране 

отговарят на изискванията, 

установени в член 8, параграфи 1—5 и 

7—9 и член 9, параграфи 1 и 3; 

 (б) след уведомяването по член 14, 

параграф 1 отговарят на 

изискванията, установени в член 8, 

параграфи 3 и 6, член 9, параграфи 2 и 

4—8 и член 10, параграфи 1—4. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е допълнително уточнение по отношение на преходните разпоредби. 

Изискванията, на които трябва да отговарят секюритизациите по настоящата 

разпоредба, са свързани с критериите за ОПС. 

 

Изменение  325 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1) След уведомление от 

национален компетентен органи или 

ЕОЦКП до съответния инициатор 

или спонсор на секюритизация, която 

е била предмет на уведомяване в 

съответствие с член 14, параграф 1, в 

което се посочва, че според 

уведомяващия орган 

секюритизацията повече не отговаря 

на изискванията за ОПС, 

инициаторът или спонсорът 

разполага с два месеца от датата на 

посоченото уведомление да коригира 

ситуацията по начин 

удовлетворителен за уведомяващия 

орган и информира инвеститорите за 

това уведомление. 

 (2) През двумесечния период след 

уведомлението от национален 

компетентен органи или ЕОЦКП в 

съответствие с член 7, параграф 1б, 

алинея 1, секюритизацията, която е 

предмет на уведомлението, не губи 

статута си на отговаряща на ОПС. 

 (3) Ако до два месеца след 

уведомлението по член 7, параграф 1б, 

алинея 1 ситуацията бъде коригирана 

по начин удовлетворителен за 

съответния компетентен орган, 

въпросната секюритизация 

продължава да се счита за 

отговаряща на ОПС. 

 (4) Независимо от разпоредбите 

на член 7, параграф 1б, алинея 2 и член 

7, параграф 1б, алинея 3, ако 

компетентният орган прецени, че 

запазването на статута на 

секюритизация, отговаряща на ОПС, 

може да изложи на риск 

интегритета на етикета "ОПС" или 

финансовата стабилност, органът 

има право да отнеме на тази 

секюритизация статута на 

отговаряща на ОПС. 
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 (5) Разпоредбите на настоящия 

член не ограничават правата за 

налагане на санкциите, предвидени в 

членове 17 и 18. 

Or. en 

Обосновка 

Последствията от загубването на статута на ОПС са тежки. Ето защо 

емитентите следва да разполагат с гратисен период за коригиране на ситуацията. 

Въпреки това санкции могат да бъдат налагани, но статутът на ОПС остава освен 

ако не се счита, че това представлява риск за интегритета на етикета или за 

финансовата стабилност като цяло. 

 

Изменение  326 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 7а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Насърчаване на социалния и 

екологичния преход 

 Капиталовите облекчения, 

произтичащи от ОПС 

секюритизацията, следва да 

допринасят преди всичко за 

създаването на нови заеми, които 

насърчават социалния и екологичния 

преход. 

Or. en 

 

Изменение  327 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – встъпителна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Базисните експозиции се 

придобиват от ДСЦС чрез продажба 

или прехвърляне на права по начин, 

който позволява принудително 

изпълнение срещу продавача или всяка 

друга трета страна, включително в 

случай на неплатежоспособност на 

продавача. По отношение на 

прехвърлянето на базисните експозиции 

към ДСЦС не може да се прилагат 

строги разпоредби за връщане на 

получени средства в случай на 

неплатежоспособност на продавача. 

Когато прехвърлянето на базисните 

експозиции се извършва посредством 

прехвърляне на права и пълното 

прехвърляне става на по-късен етап от 

приключването на сделката, 

предпоставките за задействане на 

пълното прехвърляне следва да 

включват най-малко следните събития: 

1. Базисните експозиции се 

придобиват от ДСЦС по начин, който 

позволява принудително изпълнение 

срещу продавача или всяка друга трета 

страна, включително в случай на 

неплатежоспособност на продавача. По 

отношение на прехвърлянето на 

базисните експозиции към ДСЦС не 

може да се прилагат строги разпоредби 

за връщане на получени средства в 

случай на неплатежоспособност на 

продавача. Когато прехвърлянето на 

базисните експозиции се извършва 

посредством прехвърляне на права и 

пълното прехвърляне става на по-късен 

етап от приключването на сделката, 

предпоставките за задействане на 

пълното прехвърляне следва да 

включват най-малко следните събития: 

Or. en 

Обосновка 

Към настоящия момент все още няма правна дефиниция на понятието „реална 

продажба“, въпреки честото използване на това понятие от инициаторите, за да 

покажат, че продажбата има правно действие. Обаче при европейските сделки за 

секюритизации се използват други структури, които не се основават на продажбата 

на базисните активи или на прехвърлянето на права върху тях, и които са 

разработени по националните законодателства или са въведени от националните 

законодатели, за да създадат условия за надеждно прехвърляне на ДСЦС. Затова 

позоваването на „реална продажба“, независимо как е дефинирана, би довело до 

ненужно изключване на тези други способи за прехвърляне. 

 

Изменение  328 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Продавачът предоставя 

декларации и гаранции, че, доколкото 

му е известно, включените в 

секюритизацията базисни експозиции не 

са обременени по какъвто и да е начин, 

който може да се очаква да се отрази 

неблагоприятно на изпълнимостта на 

продажбата или прехвърлянето на 

права. 

2. Включените в секюритизацията 

базисни експозиции не са обременени 

по какъвто и да е начин, който може да 

се очаква да се отрази неблагоприятно 

на изпълнимостта от ДСЦС или от 

името на ДСЦС, освен ако 

посоченият риск от неблагоприятно 

засягане е подходящо ограничен чрез 

провизиране на резерви или 

допълнително укрепване на кредита. 

Or. en 

Обосновка 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Изменение  329 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 
актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

включват само един от следните 

видове активи: 
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пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 

2014/65/ЕС. 

 (а) жилищни заеми; 

 (б) търговски заеми, търговски 

вземания, лизингови или кредитни 

линии за предприятия от една и съща 

категория, предназначени за 

финансиране на капиталови разходи 

или стопански операции; 

 (в) заеми за превозни средства или 

лизинг на превозни средства за 

заемополучатели или 

лизингополучатели; 

 (г) заеми, вземания по кредитни 

карти и групи от кредитни линии, 

предоставени на физически лица за 

лично, семейно или битово 

потребление или 

 (д) всеки друг вид актив, който 

може да се счита за хомогенен по 

отношение на вида на длъжника и 

вида на базисния кредитен риск. 

 Базисните експозиции са договорно 

обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения: 

 (i) с пълно право на регресен иск 

спрямо длъжниците, с определени 

периодични платежни потоци,  

 като размерът на вноските в тези 

потоци може да е различен по 

отношение на плащанията на наем, 

главница, лихви или 

 (ii) свързани с каквото и да е друго 

право за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания, 

включително приходи от 

продажбата на активи, обезпечаващи 
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базисните експозиции, след или преди 

прекратяването на договорите за 

заем или лизинг, при спазване на 

ограниченията, установени в 

параграф 9.  

Or. en 

Обосновка 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 

a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Изменение  330 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Заемите за жилищни имоти 

на физически лица, заемите за имоти 

с обезпечение върху търговски имоти, 

потребителските заеми 

предоставени на физически лица за 

лично, семейно или битово 

потребление, финансовите договори 

за финансиране на покупката на 

моторно превозно средство 

(включително заеми и договори за 
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прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 
оперативен или финансов лизинг), 

заемите с търговци на автомобили за 

финансиране на покупката или 

запазването на наличности, заемите 

за МСП, заемите за корпоративни 

субекти (с изключение на МСП), 

търговските вземания и лизингът на 

оборудване (с изключение на лизинга 

на леки автомобили, микробуси, 

камиони и мотоциклети) следва да се 

считат за хомогенни. Една група от 

базисни експозиции съдържа само 

един вид активи. Базисните експозиции 

са договорно обвързващи и подлежащи 

на принудително изпълнение 

задължения с пълно право на регресен 

иск спрямо длъжниците и с определени 

периодични платежни потоци, свързани 

с наем, главница, лихви или с каквото и 

да е друго право за получаване на доход 

от активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Необходима е по-строга дефиниция на понятието „хомогенен". Приведено в 

съответствие с със съображение 18. 

 

Изменение  331 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива, валутата и правната система 

на държавата членка, на която са 

подчинени. Групите от жилищни 



 

PE587.508v01-00 16/131 AM\1101734BG.doc 

BG 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

заеми, групите от заеми за търговски 

имоти, групите от корпоративни 

заеми, лизинговите и кредитните 

инструменти от една и съща 

категория, групите от заеми за 

превозни средства и лизинги на 

превозни средства, както и групите 

от кредитни линии предоставени на 

физически лица за лично, семейно или 

битово потребление следва да се 

считат за хомогенни по отношение 

на типа на актива. Базисните 

експозиции са договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и с 

определени периодични платежни 

потоци, свързани с наем, главница, 

лихви или с каквото и да е друго право 

за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. Базисните 

експозиции не включват прехвърлими 

ценни книжа по определението в 

Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  332 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Те се състоят от следните: 

групи от жилищни заеми, групи от 

търговски заеми, търговски вземания, 

лизинги и кредитни линии за 

предприятия от една и съща 

категория за финансиране на 

капиталови разходи или стопански 

операции, групи от заеми или лизинги 

на превозни средства предоставени на 
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Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

заемополучатели или 

лизингополучатели и групи от 

кредитни линии предоставени на 

физически лица за лично, семейно или 

битово потребление. Базисните 

експозиции са договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и с 

определени периодични платежни 

потоци, свързани с наем, главница, 

лихви или с каквото и да е друго право 

за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. Базисните 

експозиции не включват прехвърлими 

ценни книжа по определението в 

Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  333 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

4. Секюритизацията се обезпечава 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива. Базисните експозиции са 

договорно обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени периодични 

платежни потоци, свързани с наем, 

главница, лихви или с каквото и да е 

друго право за получаване на доход от 

активи, изискващи такива плащания. 

Когато базисните експозиции са 

ипотеки, към момента на 

секюритизацията съотношението 

между непогасената част от 

главницата и текущата стойност на 

имотите не може да превишава 75 %. 
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Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  334 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Секюритизацията включва не 

повече от три транша. 

Or. en 

Обосновка 

Колкото повече траншове има между траншовете за първа и последна загуба, 

толкова по-трудно е оценяването на всеки транш от гледна точка на 

инвеститорите. Това означава, че ликвидността на пазара и цената на тези 

траншове ще показват процикличното поведение, наблюдавано през пика на кризата. 

Ограничаването на броя на траншовете е от съществено значение за аспекта 

„опростяване“. 

 

Изменение  335 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Синтетичната секюритизация 

не се счита за ОПС секюритизация. 

Or. en 
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Изменение  336 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Базисните експозиции се 

инициират в рамките на обичайната 

стопанска дейност на инициатора или 

първоначалния кредитор съобразно 

стандарти за поемане на емисия, които 

следва да са не по-малко строги от тези, 

които инициаторът или първоначалният 

кредитор прилага, когато инициира 

подобни експозиции, които не са 

секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия се оповестяват изцяло на 

потенциалните инвеститори. В случай 

на секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни заеми, групата 

от заеми не включва заем, който е 

предложен и сключен при допускането, 

че лицето, кандидатстващо за заема, 

или, ако е приложимо, посредниците, са 

знаели, че предоставената от тях 

информация може не да бъде проверена 

от заемодателя. Оценката на 

кредитоспособността на 

кредитополучателя отговаря на 

изискванията, посочени в член 18, 

параграфи 1 — 4, параграф 5, буква а) и 

параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета или 

в член 8 от Директива 2008/48/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или на равностойни на посочените 

изисквания в трети държави. 

Инициаторът или първоначалният 

кредитор притежава експертен опит в 

инициирането на експозиции от вид, 

подобен на секюритизираните. 

6. Базисните експозиции се 

инициират в рамките на обичайната 

стопанска дейност на инициатора или 

първоначалния кредитор съобразно 

стандарти за поемане на емисия, които 

следва да са не по-малко строги от тези, 

които инициаторът или първоначалният 

кредитор прилага, когато инициира 

подобни експозиции, които не са 

секюритизирани и трябва да са 

сравними по отношение на своята 

икономическа същност и на 

класовете кредитори с 

несекюритизираните експозиции, 

инициирани в рамките на обичайната 

стопанска дейност на инициатора 

или на стопанската дейност на 

първоначалния кредитор.  
Съществените промени в стандартите за 

поемане на емисия се оповестяват 

изцяло на потенциалните инвеститори. 

В случай на секюритизации, при които 

базисните експозиции са жилищни 

заеми, групата от заеми не включва 

заем, който е предложен и сключен при 

допускането, че лицето, кандидатстващо 

за заема, или, ако е приложимо, 

посредниците, са знаели, че 

предоставената от тях информация 

може не да бъде проверена от 

заемодателя. Оценката на 

кредитоспособността на 

кредитополучателя отговаря на 

изискванията, посочени в член 18, 

параграфи 1 — 4, параграф 5, буква а) и 

параграф 6 от Директива 2014/17/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета или 

в член 8 от Директива 2008/48/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или на равностойни на посочените 
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изисквания в трети държави. 

Инициаторът или първоначалният 

кредитор притежава експертен опит в 

инициирането на експозиции от вид, 

подобен на секюритизираните. 

Or. en 

Обосновка 

По своя характер секюритизираните експозиции следва да не се отклоняват 

значително от други експозиции, инициирани в рамките на обичайната стопанска 

дейност на първоначалния кредитор. 

 

Изменение  337 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – встъпителна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Към момента на прехвърлянето 

им на ДСЦС базисните експозиции не 

включват експозиции в неизпълнение по 

смисъла на член 178, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013 или 

експозиции към длъжник или гарант по 

обезценени кредити, който, доколкото е 

известно на инициатора или 

първоначалния кредитор: 

7. Към момента на избирането им 

базисните експозиции, които се 

прехвърлят на ДСЦС без 

неоснователно забавяне, не включват 

експозиции в неизпълнение по смисъла 

на член 178 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013 или експозиции към 

длъжник или гарант по обезценени 

кредити, който, доколкото е известно на 

инициатора или първоначалния 

кредитор: 

Or. en 

Обосновка 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 
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crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Изменение  338 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) е обявил 

неплатежоспособност, постигнал е 

споразумение със своите кредитори за 

отмяна или разсрочване на дълга или 

съдът е предоставил на неговите 

кредитори право на принудително 

изпълнение или обезщетение за 

имуществени вреди в резултат на 

пропуснато плащане в рамките на 

три години преди датата на 

иницииране; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  339 

Георгиос Кирцос 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) е обявил неплатежоспособност, 

постигнал е споразумение със своите 

(а) е обявил неплатежоспособност 

или съдът е предоставил на неговите 
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кредитори за отмяна или разсрочване 

на дълга или съдът е предоставил на 

неговите кредитори право на 

принудително изпълнение или 

обезщетение за имуществени вреди в 

резултат на пропуснато плащане в 

рамките на три години преди датата на 

иницииране; 

кредитори окончателно, неподлежащо 

на обжалване право на принудително 

изпълнение или обезщетение за 

имуществени вреди в резултат на 

пропуснато плащане в рамките на три 

години преди датата на иницииране, 

или е преминал през процедура на 

преструктуриране на дълга във връзка 

със своите необслужвани експозиции 

в рамките на три години преди 

датата на прехвърлянето на базисни 

експозиции или прехвърлянето на 

права върху тях на ДСЦС, освен ако: 

(i) по преструктурираната базисна 

експозиция не е имало нови случаи на 

просрочие в продължение на най-

малко една година след датата на 

преструктурирането; както и 

(ii) информацията, предоставена от 

инициатора, спонсора и ДСЦС в 

съответствие с член 5, параграф 1, 

буква а) и буква д), подточка i), 

изрично указва дела на 

преструктурираните базисни 

експозиции, датата на 

преструктурирането и подробна 

информация за него, както и 

показателите след датата на 

преструктурирането; 

 (б) към момента на иницииране, 

ако е приложимо, е бил вписан в 

публичен кредитен регистър на лица с 

неблагоприятна кредитна история; 

Or. en 

 

Изменение  340 

Димитрис Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) е обявил неплатежоспособност, 

постигнал е споразумение със своите 

(а) е обявил неплатежоспособност 

или съдът е предоставил е предоставил 
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кредитори за отмяна или разсрочване 

на дълга или съдът е предоставил на 

неговите кредитори право на 

принудително изпълнение или 

обезщетение за имуществени вреди в 

резултат на пропуснато плащане в 

рамките на три години преди датата на 

иницииране; 

на неговите кредитори окончателно, 

неподлежащо на обжалване право на 

принудително изпълнение или 

обезщетение за имуществени вреди в 

резултат на пропуснато плащане в 

рамките на три години преди датата на 

иницииране, или са му предоставени 

облекчения във връзка с неговите 

необслужвани експозиции в рамките 

на три години преди датата на 

прехвърлянето на базисни експозиции 

или прехвърлянето на права върху тях 

на ДСЦС, освен ако: 

 (i) по преструктурираната 

базисна експозиция не е имало нови 

случаи на просрочие в продължение на 

най-малко една година след датата на 

предоставяне на облекченията; както 

и 

 (ii) информацията, предоставена 

от инициатора, спонсора и ДСЦС в 

съответствие с член 5, параграф 1, 

буква а) и буква д), подточка i), 

изрично указва дела на 

преструктурираните базисни 

експозиции, датата на 

преструктурирането и подробна 

информация за него, както и 

показателите след датата на 

преструктурирането; 

Or. en 

 

Изменение  341 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) е обявил неплатежоспособност, 

постигнал е споразумение със своите 

кредитори за отмяна или разсрочване 

на дълга или съдът е предоставил на 

неговите кредитори право на 

(а) е обявил неплатежоспособност 

или съдът е предоставил е предоставил 

на неговите кредитори окончателно, 

неподлежащо на обжалване право на 

принудително изпълнение или 
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принудително изпълнение или 

обезщетение за имуществени вреди в 

резултат на пропуснато плащане в 

рамките на три години преди датата на 

иницииране; 

обезщетение за имуществени вреди в 

резултат на пропуснато плащане в 

рамките на три години преди датата на 

иницииране, или са му предоставени 

облекчения във връзка с неговите 

необслужвани експозиции в рамките 

на три години преди датата на 

прехвърлянето на базисни експозиции 

или прехвърлянето на права върху тях 

на ДСЦС, освен ако: 

 (i) по преструктурираната 

базисна експозиция не е имало нови 

случаи на просрочие в продължение на 

най-малко една година след датата на 

предоставяне на облекченията; както 

и 

 (ii) информацията, предоставена 

от инициатора, спонсора и ДСЦС в 

съответствие с член 5, параграф 1, 

буква а) и буква д), подточка i), 

изрично указва дела на 

преструктурираните базисни 

експозиции, датата на 

преструктурирането и подробна 

информация за него, както и 

показателите след датата на 

преструктурирането; 

Or. en 

 

Изменение  342 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) е вписан в официален регистър 

на лицата с неблагоприятна 

кредитна история; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  343 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) е вписан в официален регистър 

на лицата с неблагоприятна кредитна 

история; 

(б) към момента на иницииране, 

ако е приложимо, е бил вписан в 

публичен кредитен регистър на лицата 

с неблагоприятна кредитна история; 

Or. en 

 

Изменение  344 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) е вписан в официален регистър 

на лицата с неблагоприятна кредитна 

история; 

(б) към момента на иницииране, 

ако е приложимо, е бил вписан в 

публичен кредитен регистър на лицата 

с неблагоприятна кредитна история; 

Or. en 

 

Изменение  345 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) има присъдена кредитна 

оценка, която показва, че рискът да не 

бъдат извършени договорни плащания 

е значително по-висок от този за 

средностатистическия длъжник за 

дадения вид заеми в съответната 

юрисдикция. 

(в) показва данни за обезценяване в 

съответствие с приложимите 

счетоводни практики, което изисква 

заделянето на специални провизии 

или по чиито експозиции, предвидени 

за прехвърляне на ДСЦС, е налице 

просрочие, което показва 
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потенциално значителен риск от 

неизпълнение. 

 Като дерогация от параграф първи, 

инициаторът или първоначалният 

кредитор може, в случая на 

експозиции на дребно, да приложи 

изискванията на настоящия параграф 

на нивото на отделния договор, за да 

определи обезценяването на кредита, 

ако е приложена възможността по 

отношение на експозициите на 

дребно съгласно член 178, параграф 1, 

алинея втора от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. 

 Кредитният риск на 

секюритизирания портфейл не е 

увеличен значително към момента на 

избиране в сравнение с подобни 

несекюритизирани експозиции, 

държани от инициатора. Това 

изискване може да бъде изпълнено 

чрез произволно избиране на 

експозиции от целевия портфейл, 

които 

 (i) не са в неизпълнение по смисъла 

на член 178, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013 или експозиции към 

длъжник или гарант по обезценени 

кредити съгласно параграф 7 на 

настоящия член, 

 (ii) изпълняват критерия по 

параграф 8 на настоящия член, 

 (iii) са инициирани в съответствие 

с изречение първо на параграф 6 от 

настоящия член. 

Or. en 

Обосновка 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 
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standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Изменение  346 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Към момента на прехвърляне 

на експозициите длъжниците или 

гарантите трябва да са извършили 

поне едно плащане, освен в случай на 

револвиращи секюритизации, 

обезпечени с личен овърдрафт, 

вземания по кредитни карти, 

търговски вземания и заеми за 

финансиране на стокови запаси или 

погасими с еднократна вноска 

експозиции. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с предложенията от групата на Зелените за изменение на 

изискването за запазване с оглед включването на зрелостта. 

 

Изменение  347 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Към момента на прехвърляне на 

експозициите длъжниците или 

гарантите трябва да са извършили поне 

8. Към момента на прехвърляне на 

експозициите длъжниците или 

гарантите са извършили поне едно 
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едно плащане, освен в случай на 

револвиращи секюритизации, 

обезпечени с личен овърдрафт, 

вземания по кредитни карти, 

търговски вземания и заеми за 

финансиране на стокови запаси или 

погасими с еднократна вноска 

експозиции. 

плащане, освен в случая на 

револвиращи секюритизации, 

обезпечени с експозиции, които са 

погасими с еднократна вноска или 

имат срок до падежа под една година, 

включително, но не само, месечни 

плащания по револвиращи кредити. 

Or. en 

Обосновка 

Целта е критерият да стане „неуязвим в бъдеще“, като бъде направен по-скоро 

тест, основан на принципи. 

 

Изменение  348 

Дариуш Росати 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Към момента на прехвърляне на 

експозициите длъжниците или 

гарантите трябва да са извършили 

поне едно плащане, освен в случай на 

револвиращи секюритизации, 

обезпечени с личен овърдрафт, 

вземания по кредитни карти, търговски 

вземания и заеми за финансиране на 

стокови запаси или погасими с 

еднократна вноска експозиции. 

8. Към момента на прехвърляне на 

експозициите длъжниците трябва да са 

извършили поне едно плащане, освен в 

случай на револвиращи секюритизации, 

обезпечени с личен овърдрафт, 

вземания по кредитни карти, търговски 

вземания и заеми за финансиране на 

стокови запаси или погасими с 

еднократна вноска експозиции. 

Or. en 

 

Изменение  349 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Погасяването на задълженията 

към държателите на секюритизиращи 

позиции не зависи съществено от 

продажбата на активите, които 

обезпечават базисните експозиции. Това 

не е пречка тези активи впоследствие 

отново да бъдат използвани като 

обезпечение или рефинансирани. 

9. Погасяването на задълженията 

към държателите на секюритизиращи 

позиции не трябва да има структура, 

поради която то да зависи 

преимуществено от продажбата на 

активите, които обезпечават базисните 

експозиции. Базисните експозиции, 

обезпечени с активи, чиято стойност 

е гарантирана или напълно 

редуцирана чрез задължение за 

обратно изкупуване от продавача на 

обезпечаващите експозициите 

активи или от друго трето лице, не 

зависят от продажбата на 

активите, които обезпечават 

базисните експозиции. Това не е 

пречка тези активи впоследствие отново 

да бъдат използвани като обезпечение 

или рефинансирани. 

Or. en 

Обосновка 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Изменение  350 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 9а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9а. ЕОЦКП, в тясно 

сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, 

разработва проекти на регулаторни 

технически стандарти, които 

доуточняват критериите за 

определяне дали дадена група от 

експозиции е хомогенна за целта на 

параграф 4 на настоящия член и член 

12, параграф 2. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

тези проекти на регулаторни 

технически стандарти не по-късно 

от [дванадесет месеца след влизането 

в сила на настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегира 

правомощието да приема посочените 

в настоящия параграф регулаторни 

технически стандарти в 

съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  351 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 9а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Синтетичната секюритизация 

не се счита за „ОПС“. 

Or. en 

 

Изменение  352 

Мортен Месерсмит 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор изпълняват 

изискването за запазване на риска в 

съответствие с член 4 от настоящия 

регламент. 

1. Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор запазват 

съществена част от нетния 

икономически интерес в съответствие 

с: 

 (а) член 4 в случая на 

секюритизация, емитирана на или 

преди датата на влизане в сила на 

настоящия регламент или 

секюритизация, към която 

настоящият регламент е приложим 

на основание член 28, параграф 4а; или 

 (б) всички приложими изисквания 

по член 28, параграф 4б в случая на 

секюритизация, емитирана преди 

датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Подходяща уредба за заварените сделки и по-конкретно за запазване на 

съществуващата уредба на заварените сделки, датиращи преди 2011 г., тъй като в 

подточка (ii) се посочва, че са релевирани само „всички приложими изисквания по член 

28, параграф 2б“. 

 

Изменение  353 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Произтичащите от 

секюритизацията лихвени и валутни 

рискове се редуцират, а предприетите за 

тази цел мерки се оповестяват. 

Базисните експозиции не включват 

деривати, освен с цел хеджиране на 

2. Произтичащите от 

секюритизацията лихвени и валутни 

рискове се редуцират, а предприетите за 

тази цел мерки се оповестяват. 

Базисните експозиции не включват 
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валутния и лихвения риск. Тези 

деривати се сключват и 

документират в съответствие с 

общоприетите стандарти в 

областта на международните 

финанси. 

деривати. 

Or. it 

 

Изменение  354 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всички референтни лихвени 

плащания по активите и пасивите на 

секюритизацията се основават на 

общоприложими пазарни лихвени 

проценти и не зависят от сложни 

формули или деривати. 

3. Всички референтни лихвени 

плащания по активите и пасивите на 

секюритизацията се основават на 

общоприложими пазарни лихвени 

проценти и не зависят от формули или 

деривати. 

Or. it 

 

Изменение  355 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) процесите и отговорностите, 

които са необходими, за да се гарантира, 

че неизпълнение от страна на 

обслужващото предприятие или негова 

неплатежоспособност не води до 

прекратяване на обслужването; 

(б) процесите и отговорностите, 

които са необходими, за да се гарантира, 

че неизпълнение от страна на 

обслужващото предприятие или 

неговата неплатежоспособност не води 

до прекратяване на обслужването, като 

например клауза за замяна в договора 

за обслужване, която позволява 

замяната на обслужващото 

предприятие в случай на неизпълнение 

или неплатежоспособност; 
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Or. en 

Обосновка 

Целта на член 9, параграф 6 е да не се допусне положение, при която вземанията по 

кредита повече не могат да се събират поради „неизпълнение или 

неплатежоспособност на обслужващото предприятие“. Невъзможността за 

събиране на вземанията по кредити очевидно ще е във вреда на инвеститора. Ето 

защо, вече е съществува общоприета пазарна практика да се договаря „клауза за 

замяна“, за да се гарантира встъпването на друго обслужващо предприятие, ако 

първоначалното обслужващо предприятие изпадне в неизпълнение или 

неплатежоспособност. Инвеститорите са защитени, тъй като е гарантирано, че 

събирането на месечните вноски ще продължи. 

 

Изменение  356 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) разпоредби, с които се гарантира 

замяната на контрагенти по 

деривати, доставчици на ликвидност 

и обслужващата сметката банка в 

случай на неизпълнение от тяхна 

страна или тяхна 

неплатежоспособност, както и други 

конкретни събития, когато е 

приложимо. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  357 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Документацията по сделката 

включва по ясен и последователен 

начин определения, корективни мерки и 

7. Документацията по сделката 

включва по ясен и последователен 

начин определения, корективни мерки и 



 

PE587.508v01-00 34/131 AM\1101734BG.doc 

BG 

действия, свързани с просрочие и 

неизпълнение на длъжниците, 

преструктуриране на дълга, опрощаване 

на дълга, предоговаряне, гратисни 

периоди, загуби, отписвания, събиране 

на вземания и други свързани с 

показателите на актива корективни 

мерки. В тази документация се 

посочват ясно приоритетът на 

плащанията, предпоставките, 

промените в приоритета на 

плащанията, породени от настъпило 

събитие предпоставка, както и 

задължението за докладване на тези 

събития. Всяка промяна на 

приоритета на плащанията се 

отчита към момента на 

настъпването ѝ. 

действия, свързани с просрочие и 

неизпълнение на длъжниците, 

преструктуриране на дълга, опрощаване 

на дълга, предоговаряне, гратисни 

периоди, загуби, отписвания, събиране 

на вземания и други свързани с 

показателите на актива корективни 

мерки. Промени на тези условия и 

процеси могат да бъдат правени, при 

условие че промените не оказват 

съществено отрицателно 

въздействие върху погасяването на 

секюритизираните позиции. 

Or. en 

 

Изменение  358 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди инвеститорът да направи 

инвестицията, инициаторът, спонсорът 

и ДСЦС му предоставят достъп до 

данни за статични и динамични 

показатели за неизпълнението и 

загубите за минали периоди, като 

например данни за просрочени 

задължения и неизпълнение, които се 

отнасят за експозиции, които са по 

същество сходни на секюритизираните. 

Тези данни обхващат период, не по-

кратък от пет години за експозициите на 

дребно и седем години за останалите 

видове експозиции. Основанието за 

заявяване на сходство се оповестява. 

1. Преди инвеститорът да направи 

инвестицията, инициаторът и спонсорът 

му предоставят достъп до данни за 

статични и динамични показатели за 

неизпълнението и загубите за минали 

периоди, като например данни за 

просрочени задължения и 

неизпълнение, които се отнасят за 

експозиции, които са по същество 

сходни на секюритизираните. Тези 

данни обхващат период, не по-кратък от 

пет години за експозициите на дребно и 

седем години за останалите видове 

експозиции. Основанието за заявяване 

на сходство се оповестява. 

Or. en 
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Обосновка 

Задълженията на ДСЦС по принцип са ограничени до прехвърлянето на паричните 

потоци, генерирани от активите, на държателите на капиталово участие и дълг. 

ДСЦС няма влияние върху структурата или управлението на самата секюритизация 

или каквото и да било влияние или независима информация по отношение на 

показателите на базисните активи. 

 

Изменение  359 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Подходяща и независима 

страна извършва външна проверка на 

извадка от базисните експозиции 

преди емитирането на получените в 

резултат на секюритизацията ценни 

книжа, включително проверка на 

това дали оповестените по 

отношение на базисните експозиции 

данни са точни, като се използва 

доверителна вероятност от 95 %. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  360 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инициаторът или спонсорът 

предоставя на инвеститорите модел на 

паричните потоци на пасивите както 

преди определянето на цената на 

секюритизацията, така и на текуща 

основа. 

3. Инициаторът или спонсорът 

предоставя на инвеститорите ясно 

документиран модел на паричните 

потоци на пасивите както преди 

определянето на цената на 

секюритизацията, така и на текуща 

основа, който точно представя 
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договорната връзка между 

показателите на базисната 

експозиция и плащанията между 

инициатора, спонсора, 

инвеститорите, други трети страни 

и ДСЦС. 

Or. en 

 

Изменение  361 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инициаторът или спонсорът 

предоставя на инвеститорите модел на 

паричните потоци на пасивите както 

преди определянето на цената на 

секюритизацията, така и на текуща 

основа. 

3. Инициаторът или спонсорът 

предоставя на разположение на 

инвеститорите модел на паричните 

потоци на пасивите както преди 

определянето на цената на 

секюритизацията, така и на текуща 

основа. 

Or. en 

 

Изменение  362 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС са солидарно отговорни за 

изпълняване на изискванията по 

член 5 от настоящия регламент и 

преди да определят цената, 

предоставят на потенциалните 

инвеститори достъп до цялата 

информация, която се изисква 

съгласно член 5, параграф 1, буква а). 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

заличава се 
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предоставят на разположение 

информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б) — д), 

преди да определят цената и най-

малко в проектен или първоначален 

вид, когато това е допустимо 

съгласно член 3 от Директива 

2003/71/ЕО. Инициаторът, спонсорът 

и ДСЦС предоставят окончателната 

документация на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. en 

Обосновка 

Всяко такова оповестяване може да доведе до нарушение на член 3, параграф 1 от 

Директива 2003/71/ЕО, тъй като може да бъде счетено за публично предлагане на 

ценни книжа преди публикуването на одобрен проспект. 

 

Изменение  363 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

са солидарно отговорни за 

изпълняване на изискванията по член 5 

от настоящия регламент и преди да 

определят цената, предоставят на 

потенциалните инвеститори достъп 

до цялата информация, която се изисква 

съгласно член 5, параграф 1, буква а). 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят на разположение 

информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б) — д), преди 

да определят цената и най-малко в 

проектен или първоначален вид, когато 

това е допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. Инициаторът, 

4. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

изпълняват изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и преди да 

определят цената, предоставят достъп, в 

съответствие с параграф 4а, до 

цялата информация, която се изисква 

съгласно член 5, параграф 1, буква а). 

Инициаторът, както и спонсорът и 

ДСЦС предоставят на разположение, в 

съответствие с параграф 4а на 

настоящия член, информацията, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1а, 

букви б) — д) и член 5, параграф 1б, 

букви б) — д), преди да определят 

цената и най-малко в проектен или 

първоначален вид. Инициаторът, 
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спонсорът и ДСЦС предоставят 

окончателната документация на 

разположение на инвеститорите най-

късно 15 дни след приключване на 

сделката. 

спонсорът и ДСЦС предоставят 

окончателната документация на 

разположение, в съответствие с 

параграф 8а, най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. en 

 

Изменение  364 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

са солидарно отговорни за изпълняване 

на изискванията по член 5 от настоящия 

регламент и преди да определят цената, 

предоставят на потенциалните 

инвеститори достъп до цялата 

информация, която се изисква съгласно 

член 5, параграф 1, буква а). 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят на разположение 
информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б) — д), преди 

да определят цената и най-малко в 

проектен или първоначален вид, когато 

това е допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят 

окончателната документация на 

разположение на инвеститорите най-

късно 15 дни след приключване на 

сделката. 

4. Инициаторът и спонсорът са 

солидарно отговорни за изпълняване на 

изискванията по член 5 от настоящия 

регламент и отговарят за това да се 

гарантира, че преди да определят 

цената, на потенциалните инвеститори е 

предоставен достъп до цялата 

информация, която се изисква съгласно 

член 5, параграф 1, буква а). 

Инициаторът и спонсорът отговарят за 

това да се гарантира, че 
информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б) — д), е 

предоставена на разположение преди 

да определят цената и най-малко в 

проектен или първоначален вид, когато 

това е допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. Инициаторът и 

спонсорът отговарят за това да 

гарантират, че окончателната 

документация е предоставена на 

разположение на инвеститорите най-

късно 15 дни след приключване на 

сделката. 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията на ДСЦС по принцип са ограничени до прехвърлянето на паричните 
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потоци, генерирани от активите, на държателите на капиталово участие и дълг. 

ДСЦС няма влияние върху структурата или управлението на самата секюритизация 

или каквото и да било влияние или независима информация по отношение на 

показателите на базисните активи. 

 

Изменение  365 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. По отношение на публичните 

секюритизации, информацията по 

параграф 4 се предоставя на 

разположение на обществеността. 

По отношение на частните 

секюритизации, информацията по 

параграф 4 се предоставя на 

разположение на инвеститорите и 

при поискване — на националните 

компетентни органи. 

Or. en 

 

Изменение  366 

Ален Ламасур, Ален Кадек 

 

Предложение за регламент 

Член 10а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10а 

 ЕОЦКП разработва насоки, 

предназначени за инициатори, 

първоначални кредитори, спонсори и 

трети лица, отговарящи за оценката 

на съответствието с критериите за 

ОПС, относно хармонизираното 

тълкуване и прилагане на 

изискванията, установени в членове 8, 
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9 и 10. 

Or. en 

 

Изменение  367 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Глава 3 – раздел 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изисквания за секюритизация по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа 

Изисквания за секюритизация по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа и частна 

секюритизация 

Or. en 

 

Изменение  368 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 заличава се 

Опростена, прозрачна и 

стандартизирана секюритизация по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа 

 

Секюритизациите по програми за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се считат за „ОПС“ 

секюритизации, когато съответната 

програма е в съответствие с 

изискванията по член 13 от 

настоящия регламент, а всички 

сделки в рамките на програмата 

отговарят на изискванията по 

член 12. 

 

Or. it 
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Обосновка 

Този вид сделки не се включват в рамковото определение ОПС. 

 

Изменение  369 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Опростена, прозрачна и 

стандартизирана секюритизация по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа 

Опростена, прозрачна и 

стандартизирана секюритизация по 

програми за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, сделки с 

такива книжа и частни 

секюритизации 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на Комисията няма да позволи една сделка с ОАТЦК да се третира 

като ОПС, ако не е включена в програма за ОАТЦК, която отговаря на всички 

критерии, а това на свой ред изисква не само конкретната сделка, а и всички 

останали сделки, включени в програмата за ОАТЦК, да отговарят на всички критерии 

за сделките с ОАТЦК. 

 

Изменение  370 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Секюритизациите по програми за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се считат за „ОПС“ 

секюритизации, когато съответната 

програма е в съответствие с 
изискванията по член 13 от настоящия 

регламент, а всички сделки в рамките 

Сделката с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа се счита за 

„ОПС“, когато отговаря на 

изискванията на ниво сделка по член 

12. 



 

PE587.508v01-00 42/131 AM\1101734BG.doc 

BG 

на програмата отговарят на 

изискванията по член 12. 

 Програмата за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа се счита за 

ОПС, когато отговаря на изискванията 

по член 13. 

Or. en 

Обосновка 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Изменение  371 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Секюритизациите по програми за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа се считат за „ОПС“ 

секюритизации, когато съответната 

програма е в съответствие с 

изискванията по член 13 от настоящия 

регламент, а всички сделки в рамките на 

програмата отговарят на изискванията 

по член 12. 

Сделките по програми за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа и 

другите частни секюритизации се 

считат за „ОПС“ секюритизации, когато 

съответната програма е в съответствие с 

изискванията по член 13 от настоящия 

регламент, а всички сделки в рамките на 

програмата отговарят на изискванията 

по член 12. 

Or. en 

 

Изменение  372 

Марко Дзани, Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12 

Изисквания на ниво сделка 

1. Всяка сделка в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговаря на 

изискванията на раздел 1 от 

настоящата глава, с изключение на 

член 7, член 8, параграфи 4 и 6, член 9, 

параграфи 3, 4, 5, 6 и 8 и член 10, 

параграф 3. За целите на настоящия 

раздел се счита, че понятията 

„инициатор“ и „първоначален 

кредитор“ съгласно член 8, параграф 7 

означават продавача. 

2. Сделките в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа са обезпечени 

от група от базисни експозиции, 

които са хомогенни по отношение на 

вида на актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност 

от не повече от две години, като 

остатъчният срок до падежа на 

никоя от тях не може да е повече от 

три години. Базисните експозиции не 

включват заемите, обезпечени с 

ипотеки върху жилищни или 

търговски недвижими имоти, или 

изцяло гарантираните жилищни 

заеми по параграф 1, буква д) от 

член 129 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. Базисните експозиции 

съдържат договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и 

с определени платежни потоци, 

свързани с наем, главница, лихви или с 

каквото и да е друго право за 

получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

заличава се 
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определението в Директива 

2014/65/ЕС. 

3. Всички референтни лихвени 

плащания по активите и пасивите на 

секюритизационната сделка се 

основават на общоприложими 

пазарни лихвени проценти, но не 

зависят от сложни формули или 

деривати. 

4. При неизпълнение от страна 

на продавача или след настъпване на 

предизвикващо предсрочно погасяване 

събитие, в ДСЦС не се блокират 

значителни парични средства, а 

основните постъпления от базисните 

експозиции се прехвърлят на 

инвеститорите чрез последователно 

погасяване на секюритизиращите 

позиции според техния ранг. Не се 

допускат разпоредби, изискващи 

автоматична ликвидация на 

базисните експозиции по пазарна 

стойност. 

5. Базисните експозиции се 

инициират в рамките на обичайната 

стопанска дейност на продавача 

съобразно стандарти за поемане на 

емисия, които следва да са не по-

малко строги от тези, които той 

прилага, когато инициира подобни 

експозиции, които не са 

секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия се оповестяват изцяло на 

потенциалните инвеститори. В 

случай на секюритизации, при които 

базисните експозиции са жилищни 

заеми, групата от заеми не включва 

заем, който е предложен и сключен 

при допускането, че лицето, 

кандидатстващо за заема, или, ако е 

приложимо, посредниците, са знаели, 

че предоставената от тях 

информация може не да бъде 

проверена от заемодателя. 

Продавачът притежава експертен 

опит в инициирането на експозиции 

от вид, подобен на 
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секюритизираните. 

6. Документацията по сделката 

включва предпоставки за 

прекратяване на револвиращия 

период, в това число най-малко 

следното: 

(a) влошаване на кредитното 

качество на базисните експозиции до 

предварително определен праг или 

повече; 

(б) възникване на свързано с 

неплатежоспособност събитие по 

отношение на продавача или 

обслужващото предприятие; 

(в) невъзможност за генериране на 

достатъчно нови базисни експозиции, 

които да отговарят на 

предварително определеното 

кредитно качество. 

7. В документацията по сделката 

ясно се посочват: 

(a) договорните задължения, 

функции и отговорности на спонсора, 

обслужващото предприятие и 

неговия управленски екип, който 

трябва да има опит в обслужването 

на базисните експозиции, и когато е 

приложимо — на попечителя и 

другите доставчици на спомагателни 

услуги; 

(б) процесите и отговорностите, 

които са необходими, за да се 

гарантира, че неизпълнение от 

страна на обслужващото 

предприятие или негова 

неплатежоспособност не води до 

прекратяване на обслужването; 

(в) разпоредби, с които се 

гарантира замяната на контрагенти 

по деривати и обслужващата 

сметката банка в случай на 

неизпълнение от тяхна страна или 

тяхна неплатежоспособност, или 

други конкретни събития, когато е 

приложимо; 
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(г) спонсорът извършва собствена 

надлежна проверка и се уверява, че 

продавачът покрива адекватни 

стандарти за поемане на емисия, 

способност за обслужване и 

процедури за събиране на вземанията, 

които отговарят на изискванията, 

посочени в член 259, параграф 3, букви 

и)—м) от Регламент (ЕС) № 575/2013, 

или на равностойни на посочените 

изисквания в трети държави. 

Политиките, процедурите и 

контролните механизми за 

управление на риска се документират 

добре и се прилагат ефективни 

системи. 

Or. it 

 

Изменение  373 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка сделка в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговаря на 

изискванията на раздел 1 от 

настоящата глава, с изключение на 

член 7, член 8, параграфи 4 и 6, член 9, 

параграфи 3, 4, 5, 6 и 8 и член 10, 

параграф 3. За целите на настоящия 

раздел се счита, че понятията 

„инициатор“ и „първоначален кредитор“ 

съгласно член 8, параграф 7 означават 

продавача. 

1. Всяка сделка в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа трябва да 

отговаря на изискванията по 

настоящия член, за да бъде считана 

за ОПС. За целите на настоящия раздел 

се счита, че понятията „инициатор“ и 

„първоначален кредитор“ съгласно 

член 8, параграф 7 означават продавача. 

Or. en 

Обосновка 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 
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included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Изменение  374 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Погасяването на 

задълженията към държателите на 

секюритизиращи позиции не зависи 

преимуществено от продажбата на 

активите, които обезпечават 

базисните експозиции. Това не се 

отнася за активите, чиято стойност 

е гарантирана или напълно 

редуцирана чрез ефективен 

ангажимент на продавача или на 

друго трето лице за обратно 

изкупуване или рефинансиране на 

актива, който обезпечава базисната 

експозиция, на фиксирана сума. Това 

не е пречка тези активи впоследствие 

отново да бъдат използвани като 

обезпечение или рефинансирани. 

Or. en 
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Обосновка 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Изменение  375 

Мортен Месерсмит 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сделките в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа са обезпечени 

от група от базисни експозиции, които 

са хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от две години, като 

остатъчният срок до падежа на никоя от 

тях не може да е повече от три години. 

Базисните експозиции не включват 

заемите, обезпечени с ипотеки върху 

жилищни или търговски недвижими 

имоти, или изцяло гарантираните 

жилищни заеми по параграф 1, буква д) 

от член 129 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. Базисните експозиции 

съдържат договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и с 

определени платежни потоци, свързани 

с наем, главница, лихви или с каквото и 

да е друго право за получаване на доход 

2. Секюритизациите по програми 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа и частните секюритизации са 

обезпечени от група от базисни 

експозиции, които са хомогенни по 

отношение на вида на актива и имат 

остатъчна среднопретеглена 

продължителност от не повече от пет 

години, като остатъчният срок до 

падежа на никоя от тях не може да е 

повече от седем години. Базисните 

експозиции не включват заемите, 

обезпечени с ипотеки върху жилищни 

или търговски недвижими имоти, или 

изцяло гарантираните жилищни заеми 

по параграф 1, буква д) от член 129 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013. Базисните 

експозиции съдържат договорно 

обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени платежни 

потоци, свързани с наем, главница, 

лихви или с каквото и да е друго право 
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от активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. Базисните 

експозиции не включват прехвърлими 

ценни книжа по определението в 

Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Програмите за ОАТЦК осигуряват оборотен капитал за много фирми от всякаква 

големина в Европа. Те са ценен източник на финансиране, особено за МСП и за фирми, 

които не се търгуват на капиталовите пазари и нямат присъден рейтинг. При 

сегашния текст на Комисията много от програмите за ОАТЦК няма да отговорят на 

критериите за ОПС, тъй като предложението включва ограничение на срока до 

падежа на активите. По този начин ще бъдат изключени активите с по-дълъг падеж, 

като например заеми, лизинги на оборудване или по-дългосрочни заеми за МСП. 

Настоящото изменение отчита структурната специфика на ОАТЦК като групи от 

заеми или лизинги на превозни средства, чиито базисни активи имат по-дълъг падеж 

(до 5—7 години). 

 

Изменение  376 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от две години, като 

остатъчният срок до падежа на никоя от 

тях не може да е повече от три години. 

Базисните експозиции не включват 

заемите, обезпечени с ипотеки върху 

жилищни или търговски недвижими 

имоти, или изцяло гарантираните 

жилищни заеми по параграф 1, буква д) 

от член 129 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. Базисните експозиции 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от пет години, като 

остатъчният срок до падежа на никоя от 

тях не може да е повече от седем 

години. Базисните експозиции не 

включват заемите, обезпечени с ипотеки 

върху жилищни или търговски 

недвижими имоти, или изцяло 

гарантираните жилищни заеми по 

параграф 1, буква д) от член 129 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013. Базисните 
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съдържат договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и с 

определени платежни потоци, свързани 

с наем, главница, лихви или с каквото и 

да е друго право за получаване на доход 

от активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

експозиции съдържат договорно 

обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени платежни 

потоци, свързани с наем, главница, 

лихви или с каквото и да е друго право 

за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. Базисните 

експозиции не включват прехвърлими 

ценни книжа по определението в 

Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  377 

Маркус Фербер, Вернер Ланген, Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от две години, като 

остатъчният срок до падежа на 

никоя от тях не може да е повече от 

три години. Базисните експозиции не 

включват заемите, обезпечени с 

ипотеки върху жилищни или 

търговски недвижими имоти, или 

изцяло гарантираните жилищни 

заеми по параграф 1, буква д) от 

член 129 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. Базисните експозиции 

съдържат договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и 

с определени платежни потоци, 

свързани с наем, главница, лихви или с 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива в съответствие с член 8, 

параграф 4 и имат очаквана остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от четири години. 
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каквото и да е друго право за 

получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 

2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  378 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от две години, като 

остатъчният срок до падежа на никоя от 

тях не може да е повече от три години. 

Базисните експозиции не включват 

заемите, обезпечени с ипотеки върху 

жилищни или търговски недвижими 

имоти, или изцяло гарантираните 

жилищни заеми по параграф 1, буква д) 

от член 129 от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013. Базисните експозиции 

съдържат договорно обвързващи и 

подлежащи на принудително 

изпълнение задължения с пълно право 

на регресен иск спрямо длъжниците и с 

определени платежни потоци, свързани 

с наем, главница, лихви или с каквото и 

да е друго право за получаване на доход 

от активи, изискващи такива плащания. 

Базисните експозиции не включват 

прехвърлими ценни книжа по 

определението в Директива 2014/65/ЕС. 

2. Сделките в рамките на програма 

за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа са обезпечени от група от 

базисни експозиции, които са 

хомогенни по отношение на вида на 

актива и имат остатъчна 

среднопретеглена продължителност от 

не повече от три години, като 

остатъчният срок до падежа на никоя от 

тях не може да е повече от шест 

години. Базисните експозиции не 

включват заемите, обезпечени с ипотеки 

върху жилищни или търговски 

недвижими имоти, или изцяло 

гарантираните жилищни заеми по 

параграф 1, буква д) от член 129 от 

Регламент (ЕС) № 575/2013. Базисните 

експозиции съдържат договорно 

обвързващи и подлежащи на 

принудително изпълнение задължения с 

пълно право на регресен иск спрямо 

длъжниците и с определени платежни 

потоци, свързани с наем, главница, 

лихви или с каквото и да е друго право 

за получаване на доход от активи, 

изискващи такива плащания. Базисните 

експозиции не включват прехвърлими 

ценни книжа по определението в 
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Директива 2014/65/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  379 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всички референтни лихвени 

плащания по активите и пасивите на 

секюритизационната сделка се 

основават на общоприложими 

пазарни лихвени проценти, но не 

зависят от сложни формули или 

деривати. 

3. За целите на член 9, параграф 

3, при сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, размерът на 

лихвата или на друга възвращаемост 

върху задълженията на 

секюритизационната сделка към 

програмата за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа може да се 

основава на разходите по 

финансирането на тази програма, 

включително, но не само, разходите 

по емитирането на търговски ценни 

книжа. 

Or. en 

Обосновка 

Програмите за дружества с ОАТЦК често структурират базисни сделки за 

изплащане на лихви или други доходи въз основа на разходите за финансиране на 

дружеството, в това число разходите по емитирането на търговски ценни книжа, 

разходите за осигуряване или финансиране на ликвидност и други разходи, свързани 

със сделката или с активите на дружеството като цяло. Целта на изменението е да 

се избегнат или ограничат евентуални несъответствия между доходността по 

активите на програмата и нейните пасиви и оперативни разходи. 

 

Изменение  380 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 
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Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Базисните експозиции се 

инициират в рамките на обичайната 

стопанска дейност на продавача 

съобразно стандарти за поемане на 

емисия, които следва да са не по-малко 

строги от тези, които той прилага, 

когато инициира подобни експозиции, 

които не са секюритизирани. 

Съществените промени в стандартите за 

поемане на емисия се оповестяват 

изцяло на потенциалните 

инвеститори. В случай на 

секюритизации, при които базисните 

експозиции са жилищни заеми, групата 

от заеми не включва заем, който е 

предложен и сключен при допускането, 

че лицето, кандидатстващо за заема, 

или, ако е приложимо, посредниците, са 

знаели, че предоставената от тях 

информация може не да бъде проверена 

от заемодателя. Продавачът притежава 

експертен опит в инициирането на 

експозиции от вид, подобен на 

секюритизираните. 

5. Базисните експозиции се 

инициират в рамките на обичайната 

стопанска дейност на продавача 

съобразно стандарти за поемане на 

емисия, които не са по-малко строги от 

тези, които той прилага, когато 

инициира подобни експозиции, които не 

са секюритизирани. Съществените 

промени в стандартите за поемане на 

емисия се оповестяват без ненужно 

забавяне на спонсора и другите 

страни, които пряко поемат 

експозиция по сделка с обезпечени с 

активи търговски ценни книжа. В 

случай на секюритизации, при които 

базисните експозиции са жилищни 

заеми, групата от заеми не включва 

заем, който е предложен и сключен при 

допускането, че лицето, кандидатстващо 

за заема, или, ако е приложимо, 

посредниците, са знаели, че 

предоставената от тях информация 

може не да бъде проверена от 

заемодателя. Продавачът притежава 

опит в инициирането на експозиции от 

вид, подобен на секюритизираните. 

Or. en 

Обосновка 

Сегашното предложение предвижда значително и подробно публично оповестяване на 

чувствителна информация, която може да е непропорционална и несъществена за 

инвеститора по отношение на неговата надлежна проверка. 

 

Изменение  381 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) невъзможност за генериране на 

достатъчно нови базисни експозиции, 

които да отговарят на 

предварително определеното 

кредитно качество. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

При сделките с търговски вземания по програми за ОАТЦК е обичайно базовата 

експозиция да варира и горната граница за закупуване да не бъде достигната. Това се 

дължи на естеството на стопанската дейност или класа активи и няма връзка с 

критериите за ОПС. Ето защо настоящото изискване следва да бъде заличено. 

 

Изменение  382 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 7 – буква г) – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Спонсорът извършва собствена 

надлежна проверка и се уверява, че 

продавачът покрива адекватни 

стандарти за поемане на емисия, 

способност за обслужване и 

процедури за събиране на вземанията, 

които отговарят на изискванията, 

посочени в член 259, параграф 3, букви 

и) – м) от Регламент (ЕС) № 575/2013, 

или на равностойни на посочените 

изисквания в трети държави. 

Спонсорът извършва собствена 

надлежна проверка и се уверява, че 

продавачът покрива адекватни 

стандарти за поемане на емисия. 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да се извършва препращане към член 259, параграф 3, букви и)—м), тъй 

като съответните изисквания се отнасят до програмата за ОАТЦК и не могат да 

бъдат изпълнени от възможностите за обслужване и от процедурите за събиране на 

вземанията, отнасящи се до единична сделка. 
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Изменение  383 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 12а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 1.  Спонсорът на програмата за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа е кредитна институция, 

подлежаща на надзор съгласно 

Директива 2013/36/ЕС. 

 2.  Спонсорът на програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа е доставчик на ликвидно 

улеснение и предоставя подкрепа по 

отношение на всички 

секюритизиращи позиции на ниво 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, като чрез 

тази подкрепа покрива всички рискове 

във връзка с ликвидността и 

кредитните рискове, всички 

съществени рискове от разсейване на 

секюритизираните експозиции, както 

и всички други разходи по сделката и 

общи за програмата разходи. 

Спонсорът предоставя на 

инвеститорите описание на 

подкрепата на ниво сделка, 

включително описание на 

осигурените ликвидни улеснения. 

 3. Преди да приеме експозиция 

към сделка с обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, спонсорът на 

програмата за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа проверява 

дали продавачът отпуска всички свои 

кредити въз основа на разумни и 

точно определени критерии и ясно 

установени процедури за одобряване, 

изменяне, подновяване и финансиране 

на тези кредити и дали разполага с 

ефективни системи за прилагане на 
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тези критерии и процедури. 

Спонсорът извършва собствена 

надлежна проверка и се уверява, че 

продавачът покрива адекватни 

стандарти за поемане на емисия, 

способност за обслужване и 

процедури за събиране на вземанията, 

които отговарят на изискванията, 

посочени в член 259, параграф 3, букви 

и)—м) от Регламент (ЕС) № 575/2013, 

или на равностойни на тях 

изисквания в трети държави. 

Политиките, процедурите и 

контролните механизми за 

управление на риска се документират 

добре и се прилагат ефективни 

системи. 

 4.  Продавачът — на ниво сделка, 

или спонсорът — на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа, изпълнява изискването за 

запазване на риска в съответствие с 

член 4. 

 5.  Член 5 се прилага за програми 

за обезпечени с активи търговски 

ценни книжа. Спонсорът на 

програмата отговаря за спазването 

на член 5 и: 

 (а)  предоставя на инвеститорите 

цялата обобщена информация, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

буква а), като тази информация се 

актуализира на всеки три месеца; 

 (б)  предоставя на разположение 

информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б)—д) от 

настоящия регламент. 

 6.  В случай че спонсорът не 

поднови поетия ангажимент за 

финансиране на ликвидното 

улеснение преди изтичането на срока 

му, ликвидното улеснение се усвоява и 

ценните книжа с настъпващ падеж 

се погасяват. 

Or. en 
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Изменение  384 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят достъп до данни за 

статични и динамични показатели за 

неизпълнението и загубите за минали 

периоди, като например данни за 

просрочени задължения и 

неизпълнение, отнасящи се за 

експозиции, които са по същество 

сходни на секюритизираните. Когато 

спонсорът няма достъп до тези 

данни, той получава от продавача 

достъп до данни на статична или 

динамична основа относно 

резултатите за минали периоди, 

като например данни за просрочени 

задължения и неизпълнение, 

отнасящи се за експозиции, които по 

същество са сходни на 

секюритизираните. Тези данни 

обхващат период, не по-кратък от 

пет години, с изключение на 

търговски вземания и други 

краткосрочни вземания, за които 

миналият период е не по-кратък от 

три години. Източниците на данни и 

основанието за заявяване на сходство 

се оповестяват. 

Or. en 

Обосновка 

Вместо с препращане назад към член 10, параграф 1, по отношение на сделките с 

ОАТЦК въпросът може да бъде уреден с отделен параграф в член 12. В този смисъл 

следва да се уточни, че исторически данни за неизпълнение следва да се предоставят 

само на държателите на секюритизиращи позиции. В случая на изцяло подкрепена 

програма за ОАТЦК инвеститорите са защитени от ликвидното улеснение. Ето защо 
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потенциалните инвеститори не се нуждаят от историческа информация относно 

показателите за неизпълнение и загуби, за да вземат информирано инвестиционно 

решение. Освен това времевият период, обхванат от историческите данни, трябва да 

бъде ограничен на три години за търговски вземания. 

 

Изменение  385 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13 

Изисквания на ниво програма 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от 

настоящия регламент. 

2.  Инициаторът, спонсорът или 

първоначалният кредитор 

изпълняват изискването за запазване 

на риска в съответствие с член 4 от 

настоящия регламент. 

3.  Програмата за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа не 

може да представлява 

пресекюритизация, а кредитното 

подобрение не може да създава второ 

ниво траншове на ниво програма. 

4.  Спонсорът на програмата за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа е кредитна институция, 

подлежаща на надзор съгласно 

Директива 2013/36/ЕС. Спонсорът е 

доставчик на ликвидно улеснение, 

като предоставя подкрепа по 

отношение на всички 

секюритизиращи позиции на ниво 

сделка в рамките на програмата за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа и покрива всички кредитни 

рискове и рискове във връзка с 

ликвидността, всички съществени 

заличава се 



 

AM\1101734BG.doc 59/131 PE587.508v01-00 

 BG 

рискове от разсейване на 

секюритизираните експозиции, както 

и всички други разходи по сделката и 

общи за програмата разходи. 

5.  Ценните книжа, емитирани по 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, не включват 

опции за покупка, клаузи за 

продължаване и други клаузи, които 

оказват въздействие върху крайния 

им падеж. 

6.  Лихвените и валутните 

рискове, възникващи на ниво програма 

за обезпечени с активи търговски 

ценни книжа, се редуцират, а 

предприетите за тази цел мерки се 

оповестяват. Деривати на ниво 

програма се използват само с цел 

хеджиране на валутния и лихвения 

риск. Тези деривати се документират 

в съответствие с общоприетите 

стандарти в областта на 

международните финанси. 

7.  В свързаната с програмата 

документация ясно се определя 

следното: 

(a)  отговорностите на 

попечителя и на другите субекти с 

доверителни задължения към 

инвеститорите; 

(б)  разпоредби, които улесняват 

навременното разрешаване на 

конфликти между спонсора и 

държателите на секюритизиращи 

позиции; 

(в)  договорните задължения, 

функции и отговорности на спонсора 

и неговия управленски екип, който 

трябва да има опит в сключването на 

договори за кредит, и на попечителя и 

другите доставчици на спомагателни 

услуги; 

(г)  процесите и отговорностите, 

които са необходими, за да се 

гарантира, че неизпълнение от 

страна на обслужващото 
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предприятие или негова 

неплатежоспособност не води до 

прекратяване на обслужването; 

(д)  разпоредби за замяната на 

контрагенти по деривати и 

обслужващата сметката банка на 

ниво програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа в случай на 

неизпълнение от тяхна страна, 

тяхна неплатежоспособност и други 

конкретни събития, когато е 

приложимо; 

(е)  при настъпване на конкретни 

събития, неизпълнение от страна на 

спонсора или негова 

неплатежоспособност се 

предвиждат корективни мерки за 

постигане според случая на 

обезпечаване на поетия ангажимент 

за финансиране или замяна на 

доставчика на ликвидното улеснение. 

В случай че доставчикът на 

ликвидното улеснение не поднови 

поетия ангажимент за финансиране в 

рамките на 30 дни от изтичането на 

срока му, ликвидното улеснение се 

усвоява, ценните книжа с настъпващ 

падеж се погасяват и се прекратява 

покупката на експозиции по сделките, 

като същевременно се погасяват 

съществуващите базисни експозиции. 

Политиките, процедурите и 

контролните механизми за 

управление на риска се документират 

добре и се прилагат ефективни 

системи. 

8.  Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС са солидарно отговорни за 

изпълняване на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа на изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и предоставят 

на потенциалните инвеститори 

достъп до цялата информация, която 

се изисква съгласно член 5, параграф 1, 

буква а), преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 
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спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение информацията, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

букви б) — д), преди да определят 

цената и най-малко в проектен или 

първоначален вид, когато това е 

допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят окончателната 

документация на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. it 

 

Изменение  386 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от 

настоящия регламент. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  387 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от настоящия 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията, установени в член 12, 
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регламент. параграфи 1а—1г, 1з—1й и и 3—7.  

 По всяко време най-малко 70 % от 

общата сума на експозициите, които 

са базисни за сделките в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, и които са 

финансирани от програмата, трябва 

да отговарят на изискванията на 

член 12, параграфи 1д, 1е, 1ж и 2. 

 За срок от две години след [дата на 

влизане в сила на настоящия регламент] 

до 20 % от общата сума могат да са 

експозиции на секюритизирани 

сделки, които не изпълняват тези 

изисквания. 

Or. en 

Обосновка 

Активите на програмите за ОАТЦК могат да включват не само секюритизирани 

сделки, а и сделки за предоставяне на обезпечени заеми или други сделки, които по 

една или друга причина не могат да бъдат квалифицирани като „секюритизация“ по 

определението в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ). Тези сделки, които 

често осигуряват значително финансиране за МСП в качеството им на клиенти на 

спонсориращите банки, изобщо не попадат в определението за секюритизация по РКИ 

и още по-малко отговарят на критериите за квалифициране като секюритизация. От 

съществено значение е критериите да позволяват на програмата за ОАТЦК да 

финансира такива несекюритизирани сделки, без това да засяга статута й на 

квалифицирана програма за ОАТЦК. 

 

Изменение  388 

Буркард Балц 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от настоящия 

регламент. 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от настоящия 

регламент, с изключение на единични 

сделки, възлизащи на не повече от 
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15 % от общата сума на базисните 

експозиции на програмата за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа. 

Or. en 

 

Изменение  389 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички сделки в рамките на 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа отговарят на 

изискванията по член 12 от настоящия 

регламент. 

1. 70 % от сделките с обезпечени 

с активи търговски ценни книжа в 

рамките на програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа, 

изчислени на основата на обема на 

секюритизираните експозиции, 
отговарят на изискванията по член 12 от 

настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 

loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 

 

Изменение  390 

Мортен Месерсмит 
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Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ценните книжа, емитирани по 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, не включват 

опции за покупка, клаузи за 

продължаване и други клаузи, които 

оказват въздействие върху крайния 

им падеж. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Много от програмите за ОАТЦК, които са с множество продавачи, и които са важни 

за финансирането на активи в реалната икономика, като например търговски 

вземания, заеми за превозни средства, лизингови операции и др., са добавили 

способности за емитиране на търговски ценни книжа с опции за покупка (държани от 

дружеството) или опции за продажба (държани от инвеститора) за целите на 

прудентното управление на ликвидността. Също така член 14, параграф 4 

предвижда, че „спонсорът на програмата за обезпечени с активи търговски ценни 

книжа е кредитна институция (…) и предоставя подкрепа по отношение на всички 

секюритизиращи позиции на ниво сделка в рамките на програмата за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа и покрива всички кредитни рискове и рискове във 

връзка с ликвидността“, така че рискът за инвеститора е този на спонсора. 

 

Изменение  391 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ценните книжа, емитирани по 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, не включват 

опции за покупка, клаузи за 

продължаване и други клаузи, които 

оказват въздействие върху крайния им 

падеж. 

5. Ценните книжа, емитирани по 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа, които 

включват опции за покупка, клаузи за 

продължаване или други клаузи по 

преценка на инициатора, спонсора 

или ДСЦС, които оказват въздействие 

върху крайния им падеж, не се считат 

за ОПС. 
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Or. en 

Обосновка 

Забраната следва да се отнася само за емитираните структурирани ОАТЦК. Не 

трябва да се изключват също така ОАТЦК, при които инвеститорът има право да 

прекрати ТЦК. Една и съща програма може да съвместява както ТЦК, съдържащи 

например опции „продава“ за инвеститора (структурирани ТЦК), така и 

„обикновени“ ОАТЦК (без опции). Тогава „обикновените“ ОАТЦК могат все пак да са 

ОПС секюритизация, а в същото време структурираните ТЦК да не са. В противен 

случай една емисия структурирани ТЦК би „заразила“ всички неструктурирани 

ОАТЦК. 

 

Изменение  392 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) отговорностите на 

попечителя и на другите субекти с 

доверителни задължения към 

инвеститорите; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  393 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) отговорностите на попечителя и 

на другите субекти с доверителни 

задължения към инвеститорите; 

(а) отговорностите на попечителя и 

на другите субекти, ако има такива, с 

доверителни задължения към 

инвеститорите; 

Or. en 
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Обосновка 

Тъй като ОАТЦК имат кратки падежи и разполагат с пълна ликвидна и кредитна 

подкрепа от спонсориращата банка, структурата на програма обикновено не включва 

изисквания за попечител на книжата или за други представители на държателите на 

книжа, или за събрания на държателите на книжа. 

 

Изменение  394 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) разпоредби, които улесняват 

навременното разрешаване на 

конфликти между спонсора и 

държателите на секюритизиращи 

позиции; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  395 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) разпоредби, които улесняват 

навременното разрешаване на 

конфликти между спонсора и 

държателите на секюритизиращи 

позиции; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Въвеждането на изискване за разпоредби, улесняващи разрешаването на спорове 

между спонсора и инвеститорите, би довело до несъответствие с третирането на 

другите видове инвестиционни продукти и не е необходимо, тъй като, предвид 
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структурата и условията на тези програми, няма вероятност от възникването на 

такива спорове.  

 

Изменение  396 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(в) договорните задължения, 

функции и отговорности на спонсора и 

неговия управленски екип, който трябва 

да има опит в сключването на договори 

за кредит, и на попечителя и другите 

доставчици на спомагателни услуги; 

(в) договорните задължения, 

функции и отговорности на спонсора, 

който има опит в сключването на 

договори за кредит, и на попечителя, 

ако има такъв, и другите доставчици 

на спомагателни услуги; 

Or. en 

Обосновка 

Документация на програмата ще установява договорните задължения на спонсора, но 

неговото ръководство няма да има преки договорни задължения пред трети страни. 

Много програми за ОАТЦК нямат попечител. 

 

Изменение  397 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(г) процесите и отговорностите, 

които са необходими, за да се 

гарантира, че неизпълнение от 

страна на обслужващото 

предприятие или негова 

неплатежоспособност не води до 

прекратяване на обслужването; 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

В програмите за ОАТЦК „обслужващо предприятие“ обикновено се отнася до 

предприятието, което обслужва базисната сделка; на равнището на програмата 

обикновено няма „обслужващо предприятие“ и тя се управлява от спонсора като 

„администратор на програмата“. Тъй като тези програми разчитат по същество на 

кредитното качество и способностите на спонсора, не е реалистично да се изискват 

разпоредби за продължаване на програмата след изпадането на спонсора в 

неизпълнение или неплатежоспособност. 

 

Изменение  398 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(д) разпоредби за замяната на 

контрагенти по деривати и 

обслужващата сметката банка на 

ниво програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа в случай на 

неизпълнение от тяхна страна, 

тяхна неплатежоспособност и други 

конкретни събития, когато е 

приложимо; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

В изцяло подкрепените програми за ОАТЦК спонсорът носи всички рискове на 

инвеститорите. Ето защо има пълно съвпадение на интересите между тези страни. 

По тази причина изискванията в букви а) и б) са ненужни и следва да бъдат заличени. 

Освен това изискването в буква д) не е необходимо, ако ликвидното улеснение покрива 

неизпълнението или конкретни събития с контрагенти по деривати и обслужващата 

сметката банка. 

 

Изменение  399 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 



 

AM\1101734BG.doc 69/131 PE587.508v01-00 

 BG 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 – буква е) – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

при настъпване на конкретни 

събития, неизпълнение от страна на 

спонсора или негова 

неплатежоспособност се 

предвиждат корективни мерки за 

постигане според случая на 

обезпечаване на поетия ангажимент 

за финансиране или замяна на 

доставчика на ликвидното улеснение. 
В случай че доставчикът на ликвидното 

улеснение не поднови поетия 

ангажимент за финансиране в рамките 

на 30 дни от изтичането на срока му, 

ликвидното улеснение се усвоява, 

ценните книжа с настъпващ падеж 

се погасяват и се прекратява покупката 

на експозиции по сделките, като 

същевременно се погасяват 

съществуващите базисни експозиции. 

В случай че доставчикът на ликвидното 

улеснение не поднови поетия 

ангажимент за финансиране в рамките 

на ликвидно улеснение до 30 дни преди 

изтичането на срока му, ликвидното 

улеснение се усвоява и използва за 

погасяване на ценните книжа с 

настъпващ падеж, и се прекратява 

покупката на експозиции по сделките, 

като същевременно се погасяват 

съществуващите базисни експозиции. 

Or. en 

Обосновка 

Програмите за ОАТЦК зависят от кредитното качество и опита на спонсора и не е 

уместно да се изисква смяната на спонсор, който е изпаднал в неплатежоспособност 

или в неизпълнение. Освен това, ако ликвидното улеснение се усвои преди изтичането 

на срока му и използва за погасяване на ценните книжа с настъпващ падеж, не е 

необходимо да се изисква прекратяване на покупката на експозиции по базисните 

сделки. 

 

Изменение  400 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Инициаторът, спонсорът и заличава се 
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ДСЦС са солидарно отговорни за 

изпълняване на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа на изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и предоставят 

на потенциалните инвеститори 

достъп до цялата информация, която 

се изисква съгласно член 5, параграф 1, 

буква а), преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение информацията, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

букви б) — д), преди да определят 

цената и най-малко в проектен или 

първоначален вид, когато това е 

допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят окончателната 

документация на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. en 

Обосновка 

Тази формулировка би направила всички инициатори в програмата за ОАТЦК 

солидарно отговорни за публикуването на информация, документация и уведомления 

до държателите на ОАТЦК на ниво заем. Всеки месец инвеститорите биха 

получавали вероятно хиляди данни, както и десетки документи за сделки и едва ли ще 

разполагат с време или ресурси да ги разглеждат подробно. Това ниво на 

оповестяване не е пропорционално, тъй като инвеститорите в ОАТЦК обикновено 

държат тези книжа като краткосрочна инвестиция, което се търгува често. 

Оповестяването на ниво заем следва да е в полза на обслужващата дружеството 

банка, която гарантира ОАТЦК. 

 

Изменение  401 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС са солидарно отговорни за 

изпълняване на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа на изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и предоставят 

на потенциалните инвеститори 

достъп до цялата информация, която се 

изисква съгласно член 5, параграф 1, 

буква а), преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение информацията, изисквана 

съгласно член 5, параграф 1, букви б) — 

д), преди да определят цената и най-

малко в проектен или първоначален вид, 

когато това е допустимо съгласно 

член 3 от Директива 2003/71/ЕО. 
Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят окончателната 

документация на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

8. Спонсорът на програмата и 

емитентът изпълняват член 5 и 

предоставят на разположение, в 

съответствие с параграф 8а на 

настоящия член, цялата информация, 

която се изисква съгласно член 5, 

параграф 1а, преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение, в съответствие с 

параграф 8а, информацията, изисквана 

съгласно член 5, параграф 1а, букви б) 

— д) и член 5, параграф 1б, букви б) — 

д), най-малко в проектен или 

първоначален вид преди извършването 

на ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят 

окончателната документация на 

разположение в съответствие с 

параграф 8а най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. en 

Обосновка 

При програмите с множество продавачи инициаторите няма да участват в 

предоставянето на информация на инвеститори в ОАТЦК или на други инвеститори и 

потенциални инвеститори на ниво програма. Предложените срокове за предоставяне 

на информация на потенциални инвеститори не са логични по отношение на 

програмите за търговски ценни книжа, при които нови ценни книжа се предлагат 

ежедневно, а определянията на цените и сетълментите се извършват в рамките на 

часове. 

 

Изменение  402 

Михаел Тойрер 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Инициаторът, спонсорът и 

ДСЦС са солидарно отговорни за 

изпълняване на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа на изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и предоставят на 

потенциалните инвеститори достъп до 

цялата информация, която се изисква 

съгласно член 5, параграф 1, буква а), 

преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение информацията, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

букви б) — д), преди да определят 

цената и най-малко в проектен или 

първоначален вид, когато това е 

допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят окончателната 
документация на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

8. Спонсорът е отговорен за 

изпълняване на ниво програма за 

обезпечени с активи търговски ценни 

книжа на изискванията по член 5 от 

настоящия регламент и предоставя 

информацията на потенциалните 

инвеститори преди извършването на 

ценообразуването: 

 (а) цялата обобщена информация, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

буква а), на разположение на 

инвеститорите; 

 (б) информацията, изисквана 

съгласно член 5, параграф 1, букви б)—

д) от настоящия регламент, на 

разположение. 

 В случая на изцяло подкрепена 

програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа по смисъла на 

член 2, точка 21, на инвеститорите 

не се предоставя документация за 

сделките. Документацията, посочена 

в буква б), точки (ii)—(vi), може да се 

предоставя на разположение в обобщен 

вид в окончателната документация 

за предлагането или в проспекта. 

Or. en 
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Обосновка 

За предоставянето на информация на разположение на инвеститорите следва да 

отговаря само спонсорът и само на ниво програма. При програмите с множество 

продавачи се секюритизират вземания от няколко инициатора в реалната икономика. 

По тази причина отделният инициатор може да предоставя информация само за 

собствените си портфейли. Освен това, информация за базисните вземания (член 5, 

параграф 1, буква а) се предоставя на разположение на инвеститорите само в 

обобщен вид. Документацията на ниво програма може да бъде описана в 

документацията за предлагането (например в меморандума до инвеститорите). 

 

Изменение  403 

Петър Йежек, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

са солидарно отговорни за изпълняване 

на ниво програма за обезпечени с 

активи търговски ценни книжа на 

изискванията по член 5 от настоящия 

регламент и предоставят на 

потенциалните инвеститори достъп до 

цялата информация, която се изисква 

съгласно член 5, параграф 1, буква а), 

преди извършването на 

ценообразуването. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят на 

разположение информацията, 

изисквана съгласно член 5, параграф 1, 

букви б) — д), преди да определят 

цената и най-малко в проектен или 

първоначален вид, когато това е 

допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. Инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС предоставят 

окончателната документация на 

разположение на инвеститорите най-

късно 15 дни след приключване на 

сделката. 

8. Инициаторът и спонсорът са 

солидарно отговорни за изпълняване на 

ниво програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа на изискванията 

по член 5 от настоящия регламент и 

гарантират, че на потенциалните 

инвеститори е предоставена на 

разположение цялата информация, 

която се изисква съгласно член 5, 

параграф 1, буква а), преди 

извършването на ценообразуването. 

Инициаторът и спонсорът гарантират, 

че информацията, изисквана съгласно 

член 5, параграф 1, букви б) — д), е 

предоставена на разположение преди 

да определят цената и най-малко в 

проектен или първоначален вид, когато 

това е допустимо съгласно член 3 от 

Директива 2003/71/ЕО. Инициаторът и 

спонсорът гарантират, че 

окончателната документация е 

предоставена на разположение на 

инвеститорите най-късно 15 дни след 

приключване на сделката. 

Or. en 
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Изменение  404 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. По отношение на публичните 

секюритизации, информацията по 

параграф 8 се предоставя на 

разположение на обществеността. 

По отношение на частните 

секюритизации, информацията по 

параграф 8 се предоставя на 

разположение на инвеститорите и 

при поискване — на националните 

компетентни органи. 

Or. en 

 

Изменение  405 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен 
орган. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

на дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством комуникационните услуги 

на Европейската база данни за ценни 

книжа (ЕБДЦК), посочени в параграф 

5 от настоящия член, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕБДЦК и ЕОЦКП 

публикуват уведомлението за ОПС 

секюритизация на своите официални 

уебсайтове в съответствие с параграф 4. 

Надлежното използване на 

комуникационния канал на ЕБДЦК ще 

гарантира, че компетентните органи 
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контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 
биват уведомявани своевременно. 
Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. Когато 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС не 

са определили помежду си кой субект 

ще изпълнява изискванията съгласно 

настоящия член, инициаторът 

изпълнява тези изисквания. 

Or. en 

 

Изменение  406 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7 – 10 или 

членове 11 – 13 от настоящия 

регламент („уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

1. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 

(„уведомление за ОПС секюритизация“). 

ЕОЦКП публикува уведомлението за 

ОПС секюритизация на своя официален 

уебсайт в съответствие с параграф 4. 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

Or. it 
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Изменение  407 

Михаел Тойрер 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). В случая на програма 

за обезпечени с активи търговски 

ценни книжа, която включва 

множество инициатори, всеки 

инициатор уведомява ЕОЦКП само по 

отношение на изискванията по член 

12 за своите собствени сделки и в 

анонимен вид. По отношение на 

публичните секюритизации, ЕОЦКП 

публикува уведомлението за ОПС 

секюритизация на своя официален 

уебсайт в съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

  

Or. en 

Обосновка 

В рамките на програмата за ОАТКЦ множество продавачи продават своите 

вземания на една от сделките. Ето защо те могат да декларират, че изпълняват 

изискванията само по отношение на „своята“ сделка, но не и за цялата програма за 

ОАТЦК. Следователно, при такива програми за ОАТКЦ всеки инициатор е длъжен да 

декларира, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 12 само за своята 

„собствена“ сделка. Освен това, ако уведомлението за ОПС се оповестява на 

инвеститорите в съответствие с член 1, параграф 1, буква г), анонимността на 



 

AM\1101734BG.doc 77/131 PE587.508v01-00 

 BG 

сделката трябва да бъде запазена. 

 

Изменение  408 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен 

орган. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

на дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП предоставя 

правомощия на съответната трета 

страна, която ще определя 

съответствието с ОПС. ЕОЦКП също 

така публикува уведомлението за ОПС 

секюритизация на своя официален 

уебсайт в съответствие с параграф 4 и 

информира компетентния орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

Or. en 

 

Изменение  409 

Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

1. Попечителят на ДСЦС 

уведомява ЕОЦКП посредством 
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посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено 

за контакт за инвеститорите и 

компетентните органи. 

посочения в параграф 5 от настоящия 

член образец, че секюритизацията 

отговаря на изискванията по членове 

7—10 или членове 11—13 от настоящия 

регламент („уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. 

Инициаторите, спонсорите и ДСЦС 
информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС носят 

солидарна отговорност за това 

постоянно да се поддържа 

съответствие с критериите за ОПС. 

Or. en 

 

Изменение  410 

Петър Йежек, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на 

дадена секюритизация определят 

помежду си един субект, който да 

изпълнява функциите на първо звено за 

контакт за инвеститорите и 

1. Инициаторите и спонсорите 

уведомяват съвместно ЕОЦКП 

посредством посочения в параграф 5 от 

настоящия член образец, че 

секюритизацията отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

(„уведомление за ОПС 

секюритизация“). ЕОЦКП публикува 

уведомлението за ОПС секюритизация 

на своя официален уебсайт в 

съответствие с параграф 4. Те 

информират и своя компетентен орган. 

Инициаторът и спонсорът на дадена 

секюритизация определят помежду си 

един субект, който да изпълнява 

функциите на първо звено за контакт за 

инвеститорите и компетентните органи. 
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компетентните органи. 

Or. en 

 

Изменение  411 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Инициаторите или спонсорите 

могат да внасят в своя компетентен 

орган искания за получаване на 

обвързващо потвърждение за 

съответствие, въз основа на 

становището на инициатора и ако е 

приложимо на спонсора, че 

секюритизацията отговаря на 

определени или на всички критерии за 

опростяване по член 8 и за 

стандартизация по член 9. В случая 

на програма за ОАТЦК спонсорите 

могат да внасят в своя компетентен 

орган искания за получаване на 

обвързващо потвърждение за 

съответствие въз основа на 

становището на спонсора, че 

програмата за ОАТЦК отговаря на 

определени или на всички критерии по 

член 12. 

Or. en 

Обосновка 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 



 

PE587.508v01-00 80/131 AM\1101734BG.doc 

BG 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Изменение  412 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. Освен механизма за 

самосертифициране, предвиден в член 

14, параграф 1, инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС следва да 

използват услугите на трета страна, 

която е оправомощена в 

съответствие с член 14а да извърши 

оценка дали секюритизацията 

отговаря на членове 7—10 или членове 

11—13. Уведомлението на ОПС 

включва декларация, че тази 

оправомощена трета страна е 

потвърдила спазването на 

критериите за ОПС. 

 Уведомлението включва 

наименованието на оправомощената 

трета страна, нейното място на 

установяване и наименованието на 

компетентния орган в оригинал. 

Or. en 

 

Изменение  413 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Когато инициаторът, 

спонсорът и ДСЦС използват 

услугите на трета страна, 

оправомощена съгласно член 14а да 

извърши оценка дали 

секюритизацията отговаря на 

изискванията на членове 7—10 или 

членове 11—13, уведомлението за 

ОПС секюритизация включва 

декларация, че тази оправомощена 

трета страна е потвърдила 

спазването на критериите за ОПС. 

Уведомлението включва 

наименованието на оправомощената 

трета страна, нейното място на 

установяване и наименованието на 

компетентния орган, който я е 

оправомощил. 

Or. en 

Обосновка 

С изменението се посочва, че освен механизма за самосертифициране следва да е 

налична и възможност за сертифициране от трета страна. 

 

Изменение  414 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Инициаторът и спонсорът 

използват услугите на трета страна, 

оправомощена съгласно член 14а да 

извърши оценка дали 

секюритизацията отговаря на 

изискванията на членове 7—10 или 

членове 11—13, уведомлението за 

ОПС секюритизация включва 

декларация, че тази оправомощена 
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трета страна е потвърдила 

спазването на критериите за ОПС. 

Уведомлението включва 

наименованието на оправомощената 

трета страна, нейното място на 

установяване и наименованието на 

компетентния орган, който я е 

оправомощил. 

Or. en 

Обосновка 

Емитентите следва задължително да използват трети страни за извършването на 

оценка дали секюритизацията отговаря на критериите за ОПС. Това ще добави 

допълнително ниво на сигурност, че секюритизацията отговаря на условията за ОПС, 

като отговорността по всяко време се носи от емитента. 

 

Изменение  415 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС не прехвърлят 

сертификацията като ОПС на 

секюритизациите на трети лица. 

Консултация с трети лица относно 

сертифицирането на секюритизация 

като ОПС е допустима, но тази 

консултация по никакъв начин не 

променя отговорността на 

емитента, нито отговорността на 

инвеститора или на ДСЦС за 

правните задължения, произтичащи 

от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  416 

Брайън Хейс 
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Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Трета страна може да бъде 

оправомощавана да извърши оценка 

дали секюритизацията отговаря на 

изискванията на членове 7—10 или 

членове 11—13. В случай на 

оправомощаване на трета страна 

уведомлението на ОПС включва 

декларация, че тази трета страна е 

потвърдила съответствието с 

критериите за ОПС. Уведомлението 

включва наименованието на 

оправомощената трета страна, 

нейното място на установяване и 

наименованието на компетентния 

орган, който я е оправомощил. 

Or. en 

 

Изменение  417 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Трета страна, посочена в 

член 14, параграф 1, буква а), се 

оправомощава от компетентния 

орган да оценява съответствието на 

секюритизациите с критериите за 

ОПС, предвидени в членове 7—10 или 

членове 11—13. ЕОЦКП предоставя 

такова правомощие, ако са изпълнени 

следните условия: 

 (а) третата страна начислява на 

инициаторите, спонсорите или 

ДСЦС, участващи в оценяваните от 

третата страна секюритизации, 

единствено недискриминационни и 

основани на разходите такси, без да 
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диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; 

 (б) третата страна е установена 

единствено за целите на оценяването 

на съответствието с критериите за 

ОПС; 

 (в) членовете на управителния 

орган на третата страна 

притежават професионална 

квалификация, знания и опит, които 

са адекватни на изпълняваната от 

третата страна задача, и имат 

добра репутация и са почтени; 

 (г) управителният орган на 

третата страна включва мнозинство 

от независими директори, 

представляващи експерти и 

инвеститори на пазара на ОПС 

секюритизации; 

 (д) третата страна взема всички 

необходими мерки, за да гарантира, че 

проверката на съответствието с 

изискванията за ОПС не се влияе от 

никакви съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или бизнес отношения, свързани с 

третата страна, нейните акционери 

или членове, управители, служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги са на разположение или под 

контрола на третата страна. 

Or. en 

 

Изменение  418 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато инициаторът или 

първоначалният кредитор не е 

заличава се 
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кредитна институция или 

инвестиционен посредник по 

определенията в член 4, параграф 1, 

точки 1 и 2 от Регламент № 575/2013, 

уведомлението по параграф 1 се 

придружава от следното: 

(а) потвърждение от инициатора или 

първоначалния кредитор, че той 

отпуска своите кредити въз основа на 

разумни и точно определени критерии 

и ясно установени процедури за 

одобряване, изменяне, подновяване и 

финансиране на кредитите и 

разполага с функциониращи 

ефективни системи за прилагане на 

тези процедури; 

 

(б) декларация за това дали 

посочените в буква a) елементи са 

обект на надзор. 

 

Or. en 

Обосновка 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 

not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole paragraph 

should, therefore, be deleted. 

 

Изменение  419 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

незабавно уведомяват ЕОЦКП и 

съответния компетентен орган, когато 

дадена секюритизация вече не отговаря 

на изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. 

3. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

незабавно уведомяват ЕОЦКП и 

съответния компетентен орган, когато 

дадена секюритизация вече не отговаря 

на изискванията по членове 7—10 от 

настоящия регламент. 

Or. it 

 

Изменение  420 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

незабавно уведомяват ЕОЦКП и своя 

компетентен орган, когато дадена 

секюритизация вече не отговаря на 

изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. 

3. Инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС използват комуникационните 

канали на ЕБДЦК, за да уведомят 

незабавно ЕОЦКП и своя компетентен 

орган, когато дадена секюритизация 

вече не отговаря на изискванията по 

членове 7—10 или членове 11—13. 

Or. en 

 

Изменение  421 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

незабавно уведомяват ЕОЦКП и своя 

компетентен орган, когато дадена 

секюритизация вече не отговаря на 

изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

3. Инициаторът и спонсорът 

незабавно уведомяват ЕОЦКП и своя 

компетентен орган, когато дадена 

секюритизация вече не отговаря на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент. 
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регламент. 

Or. en 

 

Изменение  422 

Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС могат да използват услугите 

на оправомощена трета страна, 

която да провери дали 

секюритизацията изпълнява 

критериите за ОПС. Използването на 

трета страна обаче не засяга по 

никакъв начин отговорността на 

инициатора, спонсора или ДСЦС за 

техните правни задължения по 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  423 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На своя официален уебсайт 

ЕОЦКП поддържа списък на всички 

секюритизации, за които инициаторите, 

спонсорите и ДСЦС са изпратили 

уведомление, че отговарят на 

изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. ЕОЦКП актуализира този 

списък, когато секюритизациите вече не 

се считат за ОПС секюритизации 

вследствие на решение на 

4. ЕОЦКП публикува незабавно в 

специален раздел на официалния си 

уеб сайт списък на всички 

секюритизации, за които инициаторите, 

спонсорите и ДСЦС са изпратили 

уведомление, че отговарят на 

изискванията по членове 7 — 10 от 

настоящия регламент. ЕОЦКП 

актуализира този списък, когато 

секюритизациите вече не се считат за 

ОПС секюритизации вследствие на 
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компетентните органи или уведомление 

от инициатора, спонсора или ДСЦС. 

Когато компетентният орган е наложил 

административни санкции или 

корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това. ЕОЦКП незабавно 

отбелязва в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 

отношение на съответната 

секюритизация. 

решение на компетентните органи или 

уведомление от инициатора, спонсора 

или ДСЦС. Когато компетентният орган 

е наложил административни санкции 

или корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това. ЕОЦКП незабавно 

отбелязва в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 

отношение на съответната 

секюритизация. 

Or. it 

 

Изменение  424 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На своя официален уебсайт 

ЕОЦКП поддържа списък на всички 

секюритизации, за които инициаторите, 

спонсорите и ДСЦС са изпратили 

уведомление, че отговарят на 

изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. ЕОЦКП актуализира този 

списък, когато секюритизациите вече не 

се считат за ОПС секюритизации 

вследствие на решение на 

компетентните органи или уведомление 

от инициатора, спонсора или ДСЦС. 

Когато компетентният орган е наложил 

административни санкции или 

корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това. ЕОЦКП незабавно 

отбелязва в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 

отношение на съответната 

секюритизация. 

4. ЕБДЦК и ЕОЦКП поддържат 

поотделно на своите уебсайтове 
списък на всички секюритизации, за 

които инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС са изпратили уведомление, че 

отговарят на изискванията по 

членове 7—10 или членове 11—13 от 

настоящия регламент. ЕБДКЦ и 

ЕОЦКП актуализират този списък, 

когато секюритизациите вече не се 

считат за ОПС секюритизации 

вследствие на решение на 

компетентните органи или уведомление 

от инициатора, спонсора или ДСЦС. 

Когато компетентният орган е наложил 

административни санкции или 

корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това, като използва 

комуникационния канал на ЕБДЦК. 

ЕБДЦК и ЕОЦКП незабавно 

отбелязват в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 
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отношение на съответната 

секюритизация. 

Or. en 

 

Изменение  425 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На своя официален уебсайт 

ЕОЦКП поддържа списък на всички 

секюритизации, за които инициаторите, 

спонсорите и ДСЦС са изпратили 

уведомление, че отговарят на 

изискванията по членове 7 — 10 или 

членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. ЕОЦКП актуализира този 

списък, когато секюритизациите вече не 

се считат за ОПС секюритизации 

вследствие на решение на 

компетентните органи или уведомление 

от инициатора, спонсора или ДСЦС. 

Когато компетентният орган е наложил 

административни санкции или 

корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това. ЕОЦКП незабавно 

отбелязва в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 

отношение на съответната 

секюритизация. 

4. На своя официален уебсайт 

ЕОЦКП поддържа списък на всички 

секюритизации, за които инициаторите 

и спонсорите са изпратили 

уведомление, че отговарят на 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент. 

ЕОЦКП актуализира този списък, 

когато секюритизациите вече не се 

считат за ОПС секюритизации 

вследствие на решение на 

компетентните органи или уведомление 

от инициатора или спонсора. Когато 

компетентният орган е наложил 

административни санкции или 

корективни мерки в съответствие с 

член 17, той незабавно уведомява 

ЕОЦКП за това. ЕОЦКП незабавно 

отбелязва в списъка, че компетентен 

орган е наложил административни 

санкции или корективни мерки по 

отношение на съответната 

секюритизация. 

Or. en 

 

Изменение  426 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 5 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО 

и ЕОЗППО, разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, и 

предоставя съответния формат 

посредством стандартизирани образци. 

Европейската централна банка (ЕЦБ) 

установява и проверява дали ЕОЦКП, 
в тясно сътрудничество с ЕБО и 

ЕОЗППО, разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС са 

задължени да предоставят съгласно 

изискванията на параграф 1, и дали 

предоставя съответния формат 

посредством стандартизирани образци. 

Or. it 

 

Изменение  427 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО 

и ЕОЗППО, разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява информацията, която 

инициаторът, спонсорът и ДСЦС 

предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, и 

предоставя съответния формат 

посредством стандартизирани образци. 

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО 

и ЕОЗППО, разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, с 

които се уточнява информацията, която 

инициаторът и спонсорът трябва да 

предоставят, за да изпълнят 

задълженията си по параграф 1, и 

предоставя съответния формат 

посредством стандартизирани образци. 

Or. en 

 

Изменение  428 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 5а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Инициаторът, спонсорът или 

ДСЦС не извършват юридическо 

прехвърляне на сертификацията 

като ОПС на секюритизациите на 

трета страна. Те могат да се 

консултират с трета страна 

относно това дали секюритизацията 

може да бъда класифицирана като 

ОПС, но тази консултация по никакъв 

начин не променя отговорността на 

емитента, нито отговорността на 

инвеститора за правните 

задължения, произтичащи от 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  429 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 14а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Трета страна, проверяваща 

съответствието с изискванията за 

ОПС 

 1. Трета страна, посочена в 

член 14, параграф 1а, се оправомощава 

от компетентния орган да оценява 

съответствието на 

секюритизациите с критериите за 

ОПС, предвидени в членове 7—10 или 

членове 11—13. Компетентният 

орган предоставя такова правомощие, 

ако са изпълнени следните условия: 

 (а) третата страна начислява на 

инициаторите, спонсорите или 

ДСЦС, участващи в оценяваните от 

третата страна секюритизации, 

единствено недискриминационни и 
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основани на разходите такси, без да 

диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; 

 (б) третата страна не е нито 

регулиран субект съгласно 

определението в член 2, точка 4 от 

Директива 2002/87/ЕО, нито агенция 

за кредитен рейтинг съгласно 

определението в член 3, параграф 1, 

буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 1060/2009, и изпълнението на 

другите дейности на третата 

страна не компрометира 

независимостта и 

добросъвестността на нейната 

оценка; 

 (в) третата страна не предоставя 

под никаква форма консултация, одит 

или подобна услуга на инициатора, 

спонсора или ДСЦС, който участва в 

оценяваните от третата страна 

секюритизации; 

 (г) членовете на управителния 

орган на третата страна 

притежават професионална 

квалификация, знания и опит, които 

са адекватни на изпълняваната от 

третата страна задача, и имат 

добра репутация и са почтени; 

 (д) управителният орган на 

третата страна включва поне една 

трета, но не по-малко от двама 

независими директори; 

 (е) третата страна взема всички 

необходими мерки, за да гарантира, че 

проверката на съответствието с 

изискванията за ОПС не се влияе от 

никакви съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или бизнес отношения, свързани с 

третата страна, нейните акционери 

или членове, управители, служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги са на разположение или под 

контрола на третата страна. За 

тази цел третата страна 
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установява, поддържа, налага и 

документира ефективна система за 

вътрешен контрол, която определя 

прилагането на политики и процедури 

за откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси. 

Потенциалните или съществуващи 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне. Третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира подходящи процедури и 

процеси за гарантиране на 

независимостта на оценката за 

съответствие с изискванията за 

ОПС. Третата страна периодично 

следи и преразглежда тези политики 

и процедури, за да оцени 

ефективността им и да прецени дали 

е необходимо да ги актуализира; 

както и 

 (ж) третата страна може да 

докаже, че разполага с подходящи 

оперативни гаранции и вътрешни 

процедури, които ѝ позволяват да 

оцени съответствието с 

изискванията за ОПС. 

 Компетентният орган отнема 

правомощието, когато прецени, че 

третата страна има съществени 

несъответствия с посочените по-горе 

условия. 

 2. Третата страна, 

оправомощена в съответствие с 

параграф 1, уведомява без забавяне 

своя компетентен орган за всички 

съществени промени в 

информацията, предоставена 

съгласно посочения параграф, или за 

всички други промени, за които може 

основателно да се смята, че засягат 

оценката на нейния компетентен 

орган. 

 3. Компетентният орган може 

да начислява основани на разходите 

такси на третата страна, посочена в 
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параграф 1, с цел да се покрият 

необходимите разходи, свързани с 

оценката на заявленията за 

оправомощаване и с последващия 

мониторинг на съответствието с 

условията, посочени в параграф 1. 

 4. ЕОЦКП съставя и поддържа 

списък на всички оправомощени 

трети страни въз основа на предаване 

на оправомощаването от 

компетентните органи на ЕОЦКП. 

 5. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява информацията, 

която се предоставя на 

компетентните органи в заявленията 

за оправомощаване на трета страна в 

съответствие с параграф 1. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

тези проекти на регулаторни 

технически стандарти до [шест 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегират 

правомощия за приемане на 

посочените в първа алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  430 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 14а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Трета страна, проверяваща 

съответствието с изискванията за 

ОПС 
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 1. Трета страна, посочена в 

член 14, параграф 1а, се оправомощава 

от компетентния орган да оценява 

съответствието на 

секюритизациите с критериите за 

ОПС, предвидени в членове 7—10 или 

членове 11—13. Компетентният 

орган предоставя такова правомощие, 

ако са изпълнени следните условия: 

 (а) третата страна начислява на 

инициаторите, спонсорите или 

ДСЦС, участващи в оценяваните от 

третата страна секюритизации, 

единствено недискриминационни и 

основани на разходите такси, без да 

диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; 

 (б) третата страна не е нито 

регулиран субект съгласно 

определението в член 2, точка 4 от 

Директива 2002/87/ЕО, нито агенция 

за кредитен рейтинг съгласно 

определението в член 3, параграф 1, 

буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 1060/2009, и изпълнението на 

другите дейности на третата 

страна не компрометира 

независимостта и 

добросъвестността на нейната 

оценка; 

 (в) третата страна не предоставя 

под никаква форма консултация, одит 

или подобна услуга на инициатора, 

спонсора или ДСЦС, който участва в 

оценяваните от третата страна 

секюритизации; 

 (г) членовете на управителния 

орган на третата страна 

притежават професионална 

квалификация, знания и опит, които 

са адекватни на изпълняваната от 

третата страна задача, и имат 

добра репутация и са почтени; 

управителният орган на третата 

страна включва поне една трета, но 

не по-малко от двама независими 
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директори; 

 (д) третата страна взема всички 

необходими мерки, за да гарантира, че 

проверката на съответствието с 

изискванията за ОПС не се влияе от 

никакви съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или бизнес отношения, свързани с 

третата страна, нейните акционери 

или членове, управители, служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги са на разположение или под 

контрола на третата страна. За 

тази цел третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира ефективна система за 

вътрешен контрол, която определя 

прилагането на политики и процедури 

за откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси. 

Потенциалните или съществуващи 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне. Третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира подходящи процедури и 

процеси за гарантиране на 

независимостта на оценката за 

съответствие с изискванията за 

ОПС. Третата страна периодично 

следи и преразглежда тези политики 

и процедури, за да оцени 

ефективността им и да прецени дали 

е необходимо да ги актуализира; 

както и 

 (е) третата страна може да 

докаже, че разполага с подходящи 

оперативни гаранции и вътрешни 

процедури, които ѝ позволяват да 

оцени съответствието с 

изискванията за ОПС. 

 Компетентният орган отнема 

правомощието, когато прецени, че 

третата страна има съществени 

несъответствия с посочените по-горе 

условия. 
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 2. Третата страна, 

оправомощена в съответствие с 

параграф 1, уведомява без забавяне 

своя компетентен орган за всички 

съществени промени в 

информацията, предоставена 

съгласно посочения параграф, или за 

всички други промени, за които може 

основателно да се смята, че засягат 

оценката на нейния компетентен 

орган. 

 Компетентният орган може да 

начислява основани на разходите 

такси на третата страна, посочена в 

параграф 1, с цел да се покрият 

необходимите разходи, свързани с 

оценката на заявленията за 

оправомощаване и с последващия 

мониторинг на съответствието с 

условията, посочени в параграф 1. 

 3. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява информацията, 

която се предоставя на 

компетентните органи в заявленията 

за оправомощаване на трета страна в 

съответствие с параграф 1. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

тези проекти на регулаторни 

технически стандарти до [шест 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегират 

правомощия за приемане на 

посочените в първа алинея 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение установява критериите за сертифицирането на ОПС 

секюритизация от трета страна. 
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Изменение  431 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 14а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Трета страна, посочена в член 14, 

параграф 1а, се оправомощава от 

компетентния орган да оценява 

съответствието на 

секюритизациите с критериите за 

ОПС, предвидени в членове 7—10 или 

членове 11—13. Компетентният 

орган предоставя такова правомощие, 

ако са изпълнени следните условия: 

 (а) третата страна начислява на 

инициаторите, спонсорите или 

ДСЦС, участващи в оценяваните от 

третата страна секюритизации, 

единствено недискриминационни и 

основани на разходите такси, без да 

диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; 

 (б) третата страна не е нито 

регулиран субект съгласно 

определението в член 2, точка 4 от 

Директива 2002/87/ЕО, нито агенция 

за кредитен рейтинг съгласно 

определението в член 3, параграф 1, 

буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 1060/2009, и изпълнението на 

другите дейности на третата 

страна не компрометира 

независимостта и 

добросъвестността на нейната 

оценка; 

 (в) третата страна не предоставя 

под никаква форма консултация, одит 

или подобна услуга на инициатора, 

спонсора или ДСЦС, който участва в 

оценяваните от третата страна 
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секюритизации; 

 (г) членовете на управителния 

орган на третата страна 

притежават професионална 

квалификация, знания и опит, които 

са адекватни на изпълняваната от 

третата страна задача, и имат 

добра репутация и са почтени; 

 (д) управителният орган на 

третата страна включва поне една 

трета, но не по-малко от двама 

независими директори; 

 (е) третата страна взема всички 

необходими мерки, за да гарантира, че 

проверката на съответствието с 

изискванията за ОПС не се влияе от 

никакви съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или бизнес отношения, свързани с 

третата страна, нейните акционери 

или членове, управители, служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги са на разположение или под 

контрола на третата страна. За 

тази цел третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира ефективна система за 

вътрешен контрол, която определя 

прилагането на политики и процедури 

за откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси. 

Потенциалните или съществуващи 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне. Третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира подходящи процедури и 

процеси за гарантиране на 

независимостта на оценката за 

съответствие с изискванията за 

ОПС. Третата страна периодично 

следи и преразглежда тези политики 

и процедури, за да оцени 

ефективността им и да прецени дали 

е необходимо да ги актуализира; 

както и 
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 (ж) третата страна може да 

докаже, че разполага с подходящи 

оперативни гаранции и вътрешни 

процедури, които ѝ позволяват да 

оцени съответствието с 

изискванията за ОПС. 

 Компетентният орган отнема 

правомощието, когато прецени, че 

третата страна има съществени 

несъответствия с посочените по-горе 

условия. 

 2. Третата страна, 

оправомощена в съответствие с 

параграф 1, уведомява без забавяне 

своя компетентен орган за всички 

съществени промени в 

информацията, предоставена 

съгласно посочения параграф, или за 

всички други промени, за които може 

основателно да се смята, че засягат 

оценката на нейния компетентен 

орган. 

 3. Компетентният орган може 

да начислява основани на разходите 

такси на третата страна, посочена в 

параграф 1, с цел да се покрият 

необходимите разходи, свързани с 

оценката на заявленията за 

оправомощаване и с последващия 

мониторинг на съответствието с 

условията, посочени в параграф 1. 

 4. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява информацията, 

която се предоставя на 

компетентните органи в заявленията 

за оправомощаване на трета страна в 

съответствие с параграф 1. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

тези проекти на регулаторни 

технически стандарти до  [шест 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент]. 

 На Комисията се делегират 

правомощия за приемане на 

посочените в първа алинея 
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регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10—14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  432 

Данута Мария Хюбнер 

 

Предложение за регламент 

Член 14а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Оправомощени трети страни 

 1.  Трета страна, която проверява 

съответствието с критериите за 

ОПС по член 14, параграф 13а, се 

оправомощава от ЕОЦКП. 

Правомощие се предоставя, ако са 

спазени следните условия: 

 (а)  третата страна начислява на 

инициаторите, спонсорите или 

ДСЦС, участващи в оценяваните от 

третата страна секюритизации, 

недискриминационни и основани на 

разходите такси, които не са 

основани на резултатите от 

оценката или зависими от тези 

резултати; 

 (б)  третата страна не е нито 

регулиран субект съгласно 

определението в член 2, точка 4 от 

Директива 2002/87/ЕО, нито агенция 

за кредитен рейтинг съгласно 

определението в член 3, параграф 1, 

буква б) от Регламент (ЕО) 

№ 1060/2009, и изпълнението на 

другите дейности на третата 

страна не компрометира 

независимостта и 

добросъвестността на нейната 

оценка; 
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 (в)  третата страна не предоставя 

под никаква форма консултация, одит 

или подобна услуга на инициатора, 

спонсора или ДСЦС, който участва в 

оценяваните от нея секюритизации; 

 (г)  членовете на управителния 

орган на третата страна 

притежават професионална 

квалификация, знания и опит, които 

са адекватни на изпълняваната от 

третата страна задача, и имат 

добра репутация и са почтени; 

 (д)  управителният орган на 

третата страна включва поне една 

втора, но не по-малко от двама 

независими директори, 

представляващи инвеститори, които 

са активни на пазара за ОПС 

секюритизации; 

 (е)  третата страна взема всички 

необходими мерки, за да гарантира, че 

проверката на съответствието с 

изискванията за ОПС не се влияе от 

никакви съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или бизнес отношения, свързани с 

третата страна, нейните акционери 

или членове, управители, служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги са на разположение или под 

контрола на третата страна. За 

тази цел третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира ефективна система за 

вътрешен контрол, която определя 

прилагането на политики и процедури 

за откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси. 

Потенциалните или съществуващи 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне. Третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира подходящи процедури и 

процеси за гарантиране на 

независимостта на оценката за 

съответствие с изискванията за ОПС 
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и за гарантиране, че третата страна 

действа в най-добрия интерес на 

инвеститорите в секюритизациите, 

които тя проверява. Третата страна 

периодично следи и преразглежда 

тези политики и процедури, за да 

оцени ефективността им и да 

прецени дали е необходимо да ги 

актуализира; 

 (ж)  третата страна може да 

докаже, че разполага с подходящи 

оперативни гаранции и вътрешни 

процедури, които ѝ позволяват да 

оцени съответствието с 

изискванията за ОПС. 

 2.  Неспазването на посочените 

по-горе условия води до отнемане на 

правомощието от ЕОЦКП.  

Or. en 

 

Изменение  433 

Михаел Тойрер, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За субектите, които не попадат в 

обхвата на посочените в параграф 3 

законодателни актове на Съюза, 

държавите членки определят един или 

повече компетентни органа, за да се 

гарантира спазването на разпоредбите 

по членове 4—14 от настоящия 

регламент. Държавите членки 

информират Комисията, ЕОЦКП, ЕБО и 

ЕОЗППО, както и компетентните органи 

на другите държави членки, за 

определените в съответствие с 

настоящия параграф компетентни 

органи. 

4. За субектите, които не попадат в 

обхвата на посочените в параграф 3 

законодателни актове на Съюза, 

държавите членки определят един или 

повече компетентни органа, за да се 

гарантира спазването на разпоредбите 

по членове 4—14 от настоящия 

регламент. Държавите членки 

информират Комисията, ЕОЦКП, ЕБО и 

ЕОЗППО, както и компетентните органи 

на другите държави членки, за 

определените в съответствие с 

настоящия параграф компетентни 

органи. 

 Това задължение не се прилага по 

отношение на предприятия, които 

извършват продажба на експозиции 
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по програма за обезпечени с активи 

търговски ценни книжа или по друга 

секюритизационна сделка или схема. 

Or. en 

Обосновка 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Изменение  434 

Буркард Балц 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За субектите, които не попадат в 

обхвата на посочените в параграф 3 

законодателни актове на Съюза, 

държавите членки определят един или 

повече компетентни органа, за да се 

гарантира спазването на разпоредбите 

по членове 4—14 от настоящия 

регламент. Държавите членки 

информират Комисията, ЕОЦКП, ЕБО и 

ЕОЗППО, както и компетентните органи 

на другите държави членки, за 

определените в съответствие с 

настоящия параграф компетентни 

органи. 

4. За субектите, които не попадат в 

обхвата на посочените в параграф 3 

законодателни актове на Съюза, 

държавите членки определят един или 

повече компетентни органа, за да се 

гарантира спазването на разпоредбите 

по членове 4—14 от настоящия 

регламент. Държавите членки 

информират Комисията, ЕОЦКП, ЕБО и 

ЕОЗППО, както и компетентните органи 

на другите държави членки, за 

определените в съответствие с 

настоящия параграф компетентни 

органи. Задължението за определяне 

не се прилага по отношение на 

предприятия, които извършват 

продажба на експозиции по програма 

за обезпечени с активи търговски 

ценни книжа или по друга 

секюритизационна сделка или схема. 
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Or. en 

 

Изменение  435 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентният орган извършва 

редовен преглед на правилата, 

процесите и механизмите, въведени от 

инициаторите, спонсорите, ДСЦС и 

първоначалните кредитори с цел 

спазване на изискванията на настоящия 

регламент. 

2. Компетентният орган извършва 

редовен преглед на правилата, 

процесите и механизмите, въведени от 

инициаторите, спонсорите и 

първоначалните кредитори с цел 

спазване на изискванията на настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  436 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Компетентният органи 

наблюдава, включително чрез редовни 

проверки на място, новите емисии и 

по-конкретно секюритизациите, за 

които пазарът има ограничен опит, с 

оглед откриването на нарушения по 

смисъла на член 17, параграф 1 или на 

елементи, за които няма друго видимо 

обяснение освен заобикалянето на 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

Or. en 
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Изменение  437 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентните органи се 

уверяват, че произтичащите от 

секюритизационните сделки рискове, 

включително свързаните с репутацията, 

се оценяват и преодоляват чрез 

подходящи политики и процедури на 

инициаторите, спонсорите, ДСЦС и 

първоначалните кредитори. 

3. Компетентните органи изискват 

произтичащите от секюритизационните 

сделки рискове, включително 

свързаните с репутацията, да се 

оценяват и преодоляват чрез подходящи 

политики и процедури на инициаторите, 

спонсорите и първоначалните 

кредитори. 

Or. en 

 

Изменение  438 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентните органи се 

уверяват, че произтичащите от 

секюритизационните сделки рискове, 

включително свързаните с репутацията, 

се оценяват и преодоляват чрез 

подходящи политики и процедури на 

инициаторите, спонсорите, ДСЦС и 

първоначалните кредитори. 

3. Компетентните органи изискват 

произтичащите от секюритизационните 

сделки рискове, включително 

свързаните с репутацията, да се 

оценяват и преодоляват чрез подходящи 

политики и процедури на инициаторите, 

спонсорите, ДСЦС и първоначалните 

кредитори. 

Or. en 

Обосновка 

Целта е да се създаде увереност, че отговорността за оценяване и преодоляване на 

рисковете безусловно се носи от секюритизиращите страни, а на компетентния 

орган е предоставена власт да налага изпълнението на тези задължения от страна на 

секюритизиращите страни. 
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Изменение  439 

Паул Танг, Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Член 16а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 16а 

 Пруденциален надзор на 

макроравнище 

 Европейският съвет за системен риск 

осъществява пруденциален надзор на 

макроравнище върху европейския 

секюритизационен пазар и 

предприема мерки за коригиране на 

пазарните условия, за 

предотвратяване на спекулативно 

раздути цени на активи и за 

предотвратяване на затварянето на 

пазарите. 

 За коригиране на пазарните условия 

Европейският съвет за системен риск 

предлага на компетентните органи 

следните мерки: 

 - коригиране на процента на 

запазване по член 4 на настоящия 

регламент, като се отчитат 

специфичните характеристики на 

пазарните сегменти и гаранциите, 

приложими за секюритизираните 

активи; 

 - коригиране на долните граници 

на риска за секюритизациите по 

членове 259, 260, 261, 263 и 264 на 

Регламент (ЕС) № 575/2013 относно 

пруденциалните изисквания за 

кредитни институции и 

инвестиционни посредници; 

 - коригиране на коефициентите 

на ливъридж, на ликвидно покритие и 

на нетно стабилно финансиране за 

кредитни институции и 

инвестиционни посредници, 
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осъществяващи дейност на 

секюритизационния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  440 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 16а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 16а 

 Компетентният орган на 

инициатора или спонсора има право 

да предоставя потвърждение, 

поискано по реда на член 14, параграф 

2, че секюритизацията отговаря на 

определени или на всички критерии по 

членове 8 и 9. В случая на програма за 

ОАТЦК компетентният орган на 

спонсора може да предоставя 

потвърждение, поискано по реда на 

член 14, параграф 2, че програмата за 

ОАТЦК отговаря на определени или 

на всички критерии по член 12. Това 

потвърждение има правно 

задължително действие за всеки 

надзорен орган в Европейския съюз. 

Or. en 

Обосновка 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 
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participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Изменение  441 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – встъпителна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга правото на 

държавите членки да предвиждат и 

налагат наказателноправни санкции в 

съответствие с член 19 от 

настоящия регламент, държавите 
членки определят правила за 

установяване на подходящи 

административни санкции и корективни 

мерки, приложими към ситуации, при 

които: 

1. Държавите членки определят 

правила за установяване на подходящи 

административни санкции и корективни 

мерки, приложими към ситуации, при 

които: 

Or. en 

Обосновка 

Измененията в следващите алинеи въвеждат теста за „небрежност или пропуск“ от 

сегашния член 407 от Регламента за капиталовите изисквания. Целта е да се 

гарантира диференциране между груба небрежност и умисъл от една страна и лека 

небрежност от друга страна. 

 

Изменение  442 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(а) инициатор, спонсор или 

първоначален кредитор не е спазил 

(а) инициатор, спонсор или 

първоначален кредитор не е спазил 

изискванията по член 4 поради 
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изискванията по член 4; допусната от него небрежност или 

пропуск; 

Or. en 

Обосновка 

Измененията в настоящата алинея въвеждат теста за „небрежност или пропуск“ 

от сегашния член 407 от Регламента за капиталовите изисквания. Целта е да се 

гарантира диференциране между груба небрежност и умисъл от една страна и лека 

небрежност от друга страна. 

 

Изменение  443 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) инициатор, спонсор и ДСЦС не 

са спазили изискванията по член 5; 

(б) инициатор, спонсор и ДСЦС не 

са спазили изискванията по член 5 

поради допусната от тях 

небрежност или пропуск; 

Or. en 

Обосновка 

Измененията в настоящата алинея въвеждат теста за „небрежност или пропуск“ 

от сегашния член 407 от Регламента за капиталовите изисквания. Целта е да се 

гарантира диференциране между груба небрежност и умисъл от една страна и лека 

небрежност от друга страна. 

 

Изменение  444 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) инициатор, спонсор и ДСЦС не (б) инициатор или спонсор не са 
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са спазили изискванията по член 5; спазили изискванията по член 5; 

Or. en 

 

Изменение  445 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) инициатор, спонсор и ДСЦС не 

са спазили изискванията по член 5; 

(б) инициатор или спонсор не са 

спазили изискванията по член 5; 

Or. en 

 

Изменение  446 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква в) – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

инициатор, спонсор и ДСЦС не са 

спазили изискванията по членове 7 — 10 

или членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. 

когато секюритизацията е 

определена като ОПС и инициатор, 

спонсор или ДСЦС не са спазили 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент 

поради допусната от тях 

небрежност или пропуск. 

Or. en 

Обосновка 

Измененията в настоящата алинея въвеждат теста за „небрежност или пропуск“ 

от сегашния член 407 от Регламента за капиталовите изисквания. Целта е да се 

гарантира диференциране между груба небрежност и умисъл от една страна и лека 

небрежност от друга страна. 
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Изменение  447 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква в) – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

инициатор, спонсор и ДСЦС не са 

спазили изискванията по членове 7 — 10 

или членове 11 — 13 от настоящия 

регламент. 

инициатор или спонсор не са спазили 

изискванията по членове 7—10 или 

членове 11—13 от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  448 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква в) – алинея 1a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 в нарушение на член 6 от настоящия 

регламент организатор или спонсор 

използва обозначението „ОПС“ за 

своя секюритизация, с изключение на 

случаите, когато секюритизацията 

отговаря на изискванията на членове 

7—10 или членове 11—13 от 

настоящия регламент; 

Or. en 

 

Изменение  449 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква в) – алинея 1б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 организатор или спонсор направи 

подвеждащо уведомление по член 14, 

параграф 1 от настоящия регламент. 
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Or. en 

 

Изменение  450 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква в) – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират също 

така, че административните санкции 

и/или корективните мерки се прилагат 

ефективно. 

Държавите членки гарантират също 

така, че административните санкции 

и/или корективните мерки се прилагат 

ефективно. Тези административни 

санкции и/или корективни мерки не 

могат да бъдат насочени към ДСЦС 

или да увреждат интересите на 

инвеститорите в съответната 

секюритизационна сделка. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на новия регламент е да насърчава интеграцията на финансовите пазари в ЕС. 

Това може да бъде постигнато само чрез възвръщане на доверието на 

инвеститорите. Ако обаче глоби, като предлаганите в параграф 2, бъдат налагани на 

ДСЦС, те ще трябва да бъдат плащани за сметка на активите на сделката, от 

която ДСЦС е неразделен елемент, и по този начин могат да предизвикат недостиг 

от налични средства за инвеститорите. Това може създаде латентен риск за 

инвеститорите и отново да изложи на риск инвеститорското доверие. 

 

Изменение  451 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Тези правила следва да 

отчитат добросъвестността на 

участниците на пазара чрез 

пропорционално прилагане на 

санкциите, като се взема предвид 
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характера на нарушението. 

Or. en 

 

Изменение  452 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(д) максимални административни 

глоби в размер на най-малко 

5 000 000 EUR или — в държавите 

членки, чиято парична единица не е 

евро — на равностойността им в 

националната валута към [датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент]; 

(д) максимални административни 

глоби в размер на най-малко 10 

000 000 EUR или — в държавите членки, 

чиято парична единица не е евро — на 

равностойността им в националната 

валута към [датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]; 

Or. it 

 

Изменение  453 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква е) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(е) или в случай на юридическо лице 

— максималните административни 

глоби, посочени в буква д) или в размер 

до 10 % от общия годишен оборот на 

юридическото лице, посочен в 

последните налични счетоводни отчети, 

одобрени от ръководния орган; когато 

юридическото лице е предприятие 

майка или дъщерно предприятие на 

предприятие майка, задължено да 

изготвя консолидирани финансови 

отчети в съответствие с Директива 

2013/34/ЕС, приложимият общ годишен 

оборот е общият годишен оборот или 

(е) или в случай на юридическо лице 

— максималните административни 

глоби, посочени в буква д) или в размер 

до 20 % от общия годишен оборот на 

юридическото лице, посочен в 

последните налични счетоводни отчети, 

одобрени от ръководния орган; когато 

юридическото лице е предприятие 

майка или дъщерно предприятие на 

предприятие майка, задължено да 

изготвя консолидирани финансови 

отчети в съответствие с Директива 

2013/34/ЕС, приложимият общ годишен 

оборот е общият годишен оборот или 
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съответстващият вид приходи в 

съответствие с приложимите 

счетоводни законодателни актове, 

посочени в последните налични 

консолидирани отчети, одобрени от 

ръководния орган на предприятието 

майка, което ръководи останалите 

предприятия; 

съответстващият вид приходи в 

съответствие с приложимите 

счетоводни законодателни актове, 

посочени в последните налични 

консолидирани отчети, одобрени от 

ръководния орган на предприятието 

майка, което ръководи останалите 

предприятия; 

Or. it 

 

Изменение  454 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(ж) максимални административни 

глоби на стойност най-малко двойния 

размер на ползата, извлечена вследствие 

на нарушението, когато размерът на 

тази полза може да бъде определен, 

дори този размер да надхвърля 

максималните суми по букви д) и е). 

(ж) максимални административни 

глоби на стойност най-малко тройния 

размер на ползата, извлечена вследствие 

на нарушението, когато размерът на 

тази полза може да бъде определен, 

дори този размер да надхвърля 

максималните суми по букви д) и е). 

Or. en 

 

Изменение  455 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква жa) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (жа) минимални административни 

глоби на стойност най-малко размера 

на ползата, извлечена вследствие на 

нарушението, когато размерът на 

тази полза може да бъде определен, 

дори този размер да надхвърля 
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максималните суми по букви д) и е). 

Or. en 

 

Изменение  456 

Томас Ман 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Когато нарушението е 

извършено в условията на 

добросъвестност: 

 (а) етикетът „ОПС“ следва да 

остане за целия срок на 

секюритизирания инструмент, ако 

нарушението бъде отстранено 

 (б) ако етикетът „ОПС“ остане и 

нарушението е отстранено, следва да 

не се допуска хипотезата на продавач 

по принуда. 

Or. en 

 

Изменение  457 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – встъпителна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При определяне на вида и 

размера на административните санкции 

или корективните мерки, налагани в 

съответствие с член 17 от настоящия 

регламент, компетентните органи 

вземат предвид всички значими 

обстоятелства, включително, според 

случая: 

2. При определяне на вида и 

размера на административните санкции 

или коригиращите мерки, налагани в 

съответствие с член 17 от настоящия 

регламент, компетентните органи 

вземат предвид всички значими 

обстоятелства, включително до каква 

степен нарушението е умишлено или 

произтича от фактическа грешка, и 
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според случая: 

Or. en 

Обосновка 

Сложността на правилата изисква пропорционалност при прилагането на санкции. 

Понякога правилата могат да бъдат нарушени неумишлено или в резултат на 

фактическа грешка. 

 

Изменение  458 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 3. Санкциите се прилагат 

пропорционално, което включва 

разглеждане на характера на 

нарушението. 

Or. en 

 

Изменение  459 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Към Съвместния комитет на 

европейските надзорни органи се 

създава специален комитет по 

секюритизацията, в чийто рамки 

компетентните органи 

осъществяват тясна координация за 

изпълнение на задълженията им по 

членове 16—19 от настоящия 

регламент. 
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Or. en 

 

Изменение  460 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато компетентен орган 

установи или има основание да смята, 

че е извършено нарушение на 

настоящия регламент, той информира 

достатъчно подробно за своите 

констатации компетентния надзорен 

орган на инициатора, спонсора, 

първоначалния кредитор, ДСЦС или 

инвеститора. Съответните компетентни 

органи тясно координират своите 

надзорни дейности, за да се осигури 

последователност на взетите решения. 

3. Когато компетентен орган 

установи или има основание да смята, 

че е извършено нарушение на 

настоящия регламент, той информира 

достатъчно подробно за своите 

констатации компетентния орган на 

инициатора, спонсора, първоначалния 

кредитор или инвеститора. Съответните 

компетентни органи тясно координират 

своите надзорни дейности, за да се 

осигури последователност на взетите 

решения, като компетентният орган, 

който е установил нарушението, 

следва да уведоми ЕОЦКП. 

Or. en 

Обосновка 

ЕОЦКП следва да бъде осведомяван от самото начало за случаите на нарушения в 

условията на кръстосана юрисдикция. 

 

Изменение  461 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато посоченото в параграф 3 

нарушение се отнася по-специално за 

неточно или подвеждащо уведомление 

по член 14, параграф 1 от настоящия 

регламент, установилият посоченото 

4. Когато посоченото в параграф 3 

нарушение се отнася по-специално за 

неточно или подвеждащо уведомление 

по член 14, параграф 1 от настоящия 

регламент, установилият посоченото 
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нарушение компетентен орган 

незабавно уведомява за своите 

констатации и ЕОЦКП, ЕБО и 

ЕОЗППО. 

нарушение компетентен орган 

незабавно уведомява за своите 

констатации и ЕБО, и ЕОЗППО. 

Or. en 

Обосновка 

За гарантиране на последователност с член 21, параграф 3. 

 

Изменение  462 

Маркус Фербер, Вернер Ланген 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. След получаване на посочената в 

параграф 3 информация компетентният 

орган предприема необходимите 

действия за отстраняване на 

установеното нарушение и уведомява 

другите заинтересовани компетентни 

органи, по-специално тези на 

инициатора, спонсора, ДСЦС и 

компетентните органи на държателя на 

дадена секюритизираща позиция, когато 

са известни. В случай на несъгласие 

между компетентните органи въпросът 

може да бъде отнесен до ЕОЦКП и се 

прилага процедурата на член 19, а 

когато е приложимо — по член 20 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

5. След получаване на посочената в 

параграф 3 информация компетентният 

орган предприема необходимите 

действия за отстраняване на 

установеното нарушение и уведомява 

другите заинтересовани компетентни 

органи, по-специално тези на 

инициатора, спонсора, ДСЦС и 

компетентните органи на държателя на 

дадена секюритизираща позиция, когато 

са известни. В случай на несъгласие 

между компетентните органи въпросът 

може да бъде отнесен до ЕОЦКП и се 

прилага процедурата на член 19, а 

когато е приложимо — по член 20 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010, с 

изключение на въпросите, по които 

вече е издадено обвързващо 

потвърждение от компетентния 

орган, посочен в член 16, параграф 4. 

Or. en 

Обосновка 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 
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supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Изменение  463 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. След получаване на посочената в 

параграф 3 информация компетентният 

орган предприема необходимите 

действия за отстраняване на 

установеното нарушение и уведомява 

другите заинтересовани компетентни 

органи, по-специално тези на 

инициатора, спонсора, ДСЦС и 

компетентните органи на държателя на 

дадена секюритизираща позиция, когато 

са известни. В случай на несъгласие 

между компетентните органи въпросът 

може да бъде отнесен до ЕОЦКП и се 

прилага процедурата на член 19, а 

когато е приложимо — по член 20 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

5. След получаване на посочената в 

параграф 3 информация компетентният 

орган предприема необходимите 

действия за отстраняване на 

установеното нарушение и уведомява 

другите заинтересовани компетентни 

органи, по-специално тези на 

инициатора, спонсора и компетентните 

органи на държателя на дадена 

секюритизираща позиция, когато са 

известни. В случай на несъгласие между 

компетентните органи се прилага 

процедурата на член 19, а когато е 

приложимо — по член 20 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

Обосновка 

За гарантиране на последователност с член 21.3. 
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Изменение  464 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1Директива 2009/65/ЕО 

Член 50а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 50а от Директива 2009/65/ЕО се 

отменя. 

Член 50а от Директива 2009/65/ЕО се 

заменя със следния текст: 

 „Управляващите дружества на 

ПКИПЦК или вътрешно 

управляваните ПКИПЦК действат 

във висш интерес на инвеститорите 

в съответните ПКИПЦК и 

предприемат корективни действия, 

ако е уместно, когато установят след 

поемане на експозиция към дадена 

секюритизация, че секюритизацията 

не отговаря на изискванията, 

предвидени в Регламент .../... на 

Европейския парламент и на Съвета 

[регламент за ОПС], и особено че 

определянето и оповестяването на 

запазения интерес не отговарят на 

изискванията, определени в посочения 

регламент“. 

Or. en 

 

Изменение  465 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – точка 1Регламент (ЕО) № 1060/2009 

  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В съображения 22 и 41, в член 

8в и в приложение II, точка 1 

„структуриран финансов 

инструмент“ се заменя със 

заличава се 
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„секюритизиращ инструмент“. 

Or. it 

 

Изменение  466 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – точка 2Регламент (ЕО) № 1060/2009 

  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съображения 34 и 40, в член 8, 

параграф 4, член 8 кватер, член 10, 

параграф 3, член 39, параграф 4, както 

и в приложение I, раздел А, точка 2, 

параграф 5, приложение I, раздел Б, 

точка 5, приложение II (заглавието и 

точка 2), приложение III, част I, 

точки 8, 24 и 45, приложение III, част 

III, точка 8 „структуриран финансов 

инструмент“ или „структурирани 

финансови инструменти“ се заменя 

със „секюритизиращ инструмент“ 

или „секюритизиращи инструменти“; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  467 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1Директива 2011/61/ЕС 

Член 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 17 от Директива 2011/61/ЕС се 

отменя. 

Член 17 от Директива 2011/61/ЕС се 

заменя със следния текст: 

 „ЛУАИФ действат във висш интерес 

на инвеститорите в съответните 

АИФ и предприемат корективни 

действия, ако е уместно, когато 
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установят след поемане на 

експозиция към дадена 

секюритизация, че секюритизацията 

не отговаря на изискванията, 

предвидени в регламент [ОПС], и 

особено че определянето и 

оповестяването на запазения интерес 

не отговарят на изискванията, 

определени в регламента [ОПС]“. 

Or. en 

 

Изменение  468 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 – точка 1Регламент (ЕО) № 648/2012 

Член 2 – точка 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) „покрита облигация“ означава 

облигация, която отговаря на 

изискванията по член 129 от Регламент 

(ЕС) № 575/2013“; 

(30) „покрита облигация“ означава 

облигация, която отговаря на 

изискванията по член 52, параграф 4 от 

Директива 2009/65/ЕО“; 

Or. en 

 

Изменение  469 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на непогасените 

към [дата на влизане в сила на 

настоящия регламент] секюритизиращи 

позиции инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС могат да използват 

обозначението „ОПС“ или „опростена, 

прозрачна и стандартизирана“ или 

обозначение, което пряко или косвено 

2. По отношение на непогасените 

към [дата на влизане в сила на 

настоящия регламент] секюритизиращи 

позиции инициаторите и спонсорите 

могат да използват обозначението 

„ОПС“ или „опростена, прозрачна и 

стандартизирана“ или обозначение, 

което пряко или косвено се отнася до 
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се отнася до него, само когато са 

изпълнени изискванията, посочени в 

член 6 от настоящия регламент. 

него, само когато са изпълнени 

изискванията, посочени в член 6 от 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  470 

Отмар Карас, Пабло Салба Бидегайн 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. По отношение на секюритизации, 

чиито ценни книжа са емитирани на или 

след 1 януари 2011 г. и по отношение на 

секюритизации, емитирани преди тази 

дата, ако след 31 декември 2014 г. са 

били добавени или заменени нови 

базисни експозиции, се прилага член 3 

от настоящия регламент. 

3. По отношение на различните 

видове инвестиции в секюритизации, 

като например покупка, продажба 

или държане, направени след [дата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент], чиито ценни книжа са 

емитирани на или след 1 януари 2011 г. 

и по отношение на секюритизации, 

емитирани преди тази дата, ако след 31 

декември 2014 г. са били добавени или 

заменени нови базисни експозиции, се 

прилага член 3 от настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението въвежда възможност за избягване на необходимостта от 

„разпродажба на безценица“ на активи и произтичащото дестабилизиране на пазара. 

 

Изменение  471 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. По отношение на секюритизации, 3. По отношение на 
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чиито ценни книжа са емитирани на или 

след 1 януари 2011 г. и по отношение на 

секюритизации, емитирани преди тази 

дата, ако след 31 декември 2014 г. са 

били добавени или заменени нови 

базисни експозиции, се прилага член 3 

от настоящия регламент. 

инвестициите, направени след [дата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент] в секюритизации, чиито 

ценни книжа са емитирани на или след 1 

януари 2011 г. и по отношение на 

секюритизации, емитирани преди тази 

дата, ако след 31 декември 2014 г. са 

били добавени или заменени нови 

базисни експозиции, се прилага член 3 

от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  472 

Брайън Хейс 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. По отношение на секюритизации, 

чиито ценни книжа са емитирани на или 

след 1 януари 2011 г. и по отношение на 

секюритизации, емитирани преди тази 

дата, ако след 31 декември 2014 г. са 

били добавени или заменени нови 

базисни експозиции, се прилага член 3 

от настоящия регламент. 

3. По отношение на секюритизации, 

които изпълняват критериите за 

ОПС и чиито ценни книжа са 

емитирани на или след 1 януари 2011 г. 

и по отношение на секюритизации, 

емитирани преди тази дата, ако след 31 

декември 2014 г. са били добавени или 

заменени нови базисни експозиции, се 

прилага член 3 от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  473 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До момента, в който 

регулаторните технически стандарти, 

които трябва да бъдат приети от 

Комисията в съответствие с член 5, 

6. До момента, в който 

регулаторните технически стандарти, 

които трябва да бъдат приети от 

Комисията в съответствие с член 5, 
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параграф 3 от настоящия регламент, 

започнат да се прилагат, за целите на 

задълженията, посочени в член 5, 

параграф 1, букви а) и д) от настоящия 

регламент, инициаторите, спонсорите и 

ДСЦС осигуряват достъп до 

информацията, посочена в приложения I 

— VIII от Делегиран регламент (ЕС) 

№ 3/2015 на Комисията, на посочения в 

член 5, параграф 2 уебсайт. 

параграф 3 от настоящия регламент, 

започнат да се прилагат, за целите на 

задълженията, посочени в член 5, 

параграф 1, букви а) и д) от настоящия 

регламент, инициаторите и спонсорите 

осигуряват достъп до информацията, 

посочена в приложения I — VIII от 

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2015 на 

Комисията, на посочения в член 5, 

параграф 2 уебсайт. 

Or. en 

 

Изменение  474 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Не по-късно от [две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] и на всеки три години след 

това ЕБО, в тясно сътрудничество с 

ЕОЦКП и ЕОЗППО, публикува доклад 

за изпълнението на изискванията за 

опростеност, прозрачност и 

стандартизираност, определени в 

членове 6 — 14 от настоящия регламент. 

1. Не по-късно от [осемнадесет 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] и на всеки две 

години след това ЕБО, в тясно 

сътрудничество с ЕОЦКП и ЕОЗППО, 

публикува доклад за изпълнението на 

изискванията за опростеност, 

прозрачност и стандартизираност, 

определени в членове 6—14 от 

настоящия регламент. 

Or. it 

 

Изменение  475 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Не по-късно от [три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] ЕОЦКП, в тясно 

3. Не по-късно от [две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] ЕОЦКП, в тясно 
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сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, 

публикува доклад за функционирането 

на изискванията за прозрачност по 

член 5 от настоящия регламент и за 

равнището на прозрачност на пазара на 

секюритизации в Съюза. 

сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, 

публикува доклад за функционирането 

на изискванията за прозрачност по 

член 5 от настоящия регламент и за 

равнището на прозрачност на пазара на 

секюритизации в Съюза. 

Or. it 

 

Изменение  476 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Не по-късно от [две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] ЕОЦКП, в тясно 

сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО, 

публикува доклад относно 

възможностите за въвеждане на 

регулаторна рамка, която допълва 

новата рамка за секюритизация, 

установена в настоящия регламент и 

установява система от ограничен 

брой лицензирани банки, които 

изпълняват функциите на ДСЦС и 

имат изключителното право да 

закупуват експозиции от инициатори 

и да продават на инвеститори 

вземания, обезпечени със закупените 

експозиции. Докладът разглежда 

подробно предимствата и 

недостатъците, от гледна точка на 

публичните политики и на реалната 

икономика, на това да има ясно 

определени субекти, които подлежат 

на специален режим по отношение на 

надзора и неплатежоспособността и 

обхващат основните посреднически 

дейности между инициаторите и 

инвеститорите, в сравнение със 

сегашната силно хетерогенна 
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ситуация. 

Or. en 

 

Изменение  477 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Не по-късно от [шест месеца 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] ЕБО, в тясно 

сътрудничество с ЕОЦКП и 

ЕОЗППО, публикува доклад относно 

създаването на рамка за опростена, 

прозрачна и стандартизирана 

синтетична секюритизация, който 

обхваща само секюритизацията, 

записана в счетоводния баланс, и 

съдържа предложения за подходящи 

капиталови изисквания с оглед на 

тази секюритизация; 

Or. en 

 

Изменение  478 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Докладът включва подробен 

анализ на въздействието на ОПС 

секюритизациите върху реалната 

икономика и по-специално по 

отношение на достъпа до кредити за 

МСП, като се вземат предвид също 

така и възможните рискове за 

стабилността на финансовия пазар и 

се извършва мониторинг не само на 
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обобщените данни, а и на разбивките. 

Or. it 

 

Изменение  479 

Паул Танг 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. ЕССР представя годишен 

доклад за състоянието на 

секюритизационния пазар от гледна 

точка на пруденциалния надзор на 

макроравнище и мотивира 

предложенията, направени в 

съответствие с член 16а (нов) от 

настоящия регламент, 

Or. en 

 

Изменение  480 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Не по-късно от [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] въз основа на 

доклада на ЕБО, посочен в параграф 4, 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад 

относно създаването на рамка за 

опростена, прозрачна и 

стандартизирана синтетична 

секюритизация, който обхваща само 

секюритизацията, записана в 

счетоводния баланс, и съдържа 

предложения за подходящи 

капиталови изисквания с оглед на 
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тази секюритизация, заедно със 

законодателни предложения, по 

целесъобразност. 

Or. en 

 

Изменение  481 

Петър Йежек, Михаел Тойрер, Силви Гулар 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [четири години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

Не по-късно от [три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

 В доклада се взема предвид 

развитието в областта на 

секюритизациите на международно 

равнище, по-специално инициативите 

по линия на опростените, 

прозрачните и сравнимите 

секюритизации, и се прави оценка на 

възможността в областта на ОПС 

секюритизациите да се въведе режим 

на еквивалентност за инициатори, 

спонсори и ДСЦС от трети държави. 

Or. en 

 

Изменение  482 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [четири години след Не по-късно от [три години след 
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влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

 В посочения доклад се взема предвид 

развитието в областта на 

секюритизациите на международно 

равнище и се прави оценка на 

възможността в областта на ОПС 

секюритизациите да се въведе режим 

на еквивалентност за инициатори, 

спонсори и ДСЦС от трети държави. 

Or. en 

Изменение  483 

Марко Дзани, Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [четири години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

Не по-късно от [три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя доклад 

пред Европейския парламент и Съвета 

за функционирането на настоящия 

регламент, придружен по 

целесъобразност от законодателно 

предложение. 

Or. it 

 


