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Τροπολογία  317 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

 Κεφάλαιο 3 – τμήμα 1 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικές απαιτήσεις για τις τιτλοποιήσεις 

STS 

Απαίτηση για τις τιτλοποιήσεις STS και 

τις βιώσιμες τιτλοποιήσεις STS 

  

  

Or. en 

Τροπολογία  318 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση της 

τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις που διατυπώνονται στα άρθρα 

7α, 8, 9 και 10 του παρόντος κανονισμού, 

με εξαίρεση τις τιτλοποιήσεις ABCP, 

χαρακτηρίζονται ως «STS». 

 Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει κατευθυντήριες 

γραμμές και συστάσεις σχετικά με την 

εναρμονισμένη ερμηνεία και εφαρμογή 

των απαιτήσεων που καθορίζονται στα εν 

λόγω άρθρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση της 

τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Or. it 

 

Τροπολογία  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση της 

τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 7α ή τις 

απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις 

τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση της 

τιτλοποιήσεις ABCP, χαρακτηρίζονται ως 

«STS». 

Οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις 

απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του 

παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα 

προγράμματα ABCP, τις συναλλαγές 

ABCP και λοιπές ιδιωτικές τιτλοποιήσεις, 

χαρακτηρίζονται ως «STS». 

Or. en 
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Τροπολογία  322 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εκτός από τις τιτλοποιήσεις STS που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 

τιτλοποιήσεις που έχουν θεσπιστεί πριν 

από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού], με εξαίρεση 

τα προγράμματα ABCP, τις συναλλαγές 

ABCP και λοιπές ιδιωτικές τιτλοποιήσεις, 

οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν 

τον χαρακτηρισμό «STS» ή «απλές, 

διαφανείς και τυποποιημένες» ή 

χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους μόνο εάν 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

διατυπώνονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 

1, 3, 4, 5, 6, 9, στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 

και 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3, με 

την προϋπόθεση των εξής: 

 α) αν τα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής επιτρέπουν ενεργή διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, η απαίτηση που 

διατυπώνεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 

θα εκπληρώνεται εφόσον η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ που εμπλέκονται 

άμεσα στην τιτλοποίηση δεσμεύονται 

στην κοινοποίηση STS να μην 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε τέτοια 

ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου· 

 β) οι απαιτήσεις που διατυπώνονται 

στο άρθρο 8 παράγραφος 6 θα 

εκπληρώνονται, με την προϋπόθεση ότι οι 

ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων πρέπει 

μόνο να γνωστοποιούνται σε μελλοντική 

βάση από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης STS· 
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 γ) οι απαιτήσεις που διατυπώνονται 

στο άρθρο 9 παράγραφος 2 θα 

εκπληρώνονται, με την προϋπόθεση ότι η 

γνωστοποίηση των μέτρων μείωσης του 

επιτοκιακού και συναλλαγματικού 

κινδύνου μπορεί να πραγματοποιείται 

στην κοινοποίηση STS· 

 δ) οι απαιτήσεις που διατυπώνονται 

στο άρθρο 10 παράγραφος 3 θα 

εκπληρώνονται, με την προϋπόθεση ότι 

το μοντέλο ταμειακών ροών στοιχείων 

παθητικού πρέπει μόνο να γνωστοποιείται 

σε μελλοντική βάση από την ημερομηνία 

της κοινοποίησης STS· 

 ε) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτές έχουν 

άμεσα διαθέσιμη πρόσβαση σε όλα τα 

ουσιωδώς συναφή δεδομένα σχετικά με 

την πιστωτική ποιότητα και την απόδοση 

των επιμέρους υποκείμενων ανοιγμάτων, 

των χρηματικών ροών και των 

εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν την 

τιτλοποίηση, καθώς και σε πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

ολοκληρωμένων και καλά ενημερωμένων 

προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 

για τις χρηματικές ροές και τις αξίες των 

εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα· για τους σκοπούς 

αυτούς, τα ουσιωδώς συναφή δεδομένα 

καθορίζονται την ημέρα της 

τιτλοποίησης και, εφόσον ενδείκνυται 

λόγω της φύσης της τιτλοποίησης, μετά 

την ημέρα της τιτλοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι κληροδοτημένες τιτλοποιήσεις θα αποτελέσουν μεγάλο μέρος της αγοράς. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό οι τιτλοποιήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις στην πράξη να μπορούν να 

χαρακτηρίζονται STS. Αυτή ήταν η προσέγγιση που τήρησαν οι συμφωνίες περί 

κληροδοτημάτων για τη διάκριση μεταξύ Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ στη Φερεγγυότητα ΙΙ. Πρόκειται 

για μια σειρά κριτηρίων για τις κληροδοτημένες συναλλαγές τα οποία πιστεύουμε ότι 

επιτυγχάνουν κατάλληλη ισορροπία στο θέμα αυτό. 
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Τροπολογία  323 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι βιώσιμες τιτλοποιήσεις STS 

συμμορφώνονται προς την ίδια απαίτηση 

όπως οι λοιπές τιτλοποιήσεις STS, αλλά 

προορίζονται επίσης για βιώσιμα και 

υπεύθυνα επενδυτικά έργα ή υπάγονται 

άμεσα σε υποκείμενο βιώσιμο επενδυτικό 

έργο που συμβάλλει στην επίτευξη της 

συμφωνίας της διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (COP21). Σε αυτά 

περιλαμβάνονται έργα ενεργειακής 

απόδοσης, έργα οικολογικών υποδομών 

και καινοτόμα από περιβαλλοντικής 

απόψεως έργα. Οι βιώσιμες τιτλοποιήσεις 

STS επωφελούνται από κατά 25 % 

χαμηλότερο ποσοστό διατήρησης 

κινδύνου και 25 % χαμηλότερα επίπεδα 

κατώτερου ορίου κινδύνου για τις 

τιτλοποιήσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 259, 260, 261, 263 και 264 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά 

με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 

για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 

επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι τιτλοποιήσεις, με εξαίρεση τα 

προγράμματα και τις συναλλαγές ABCP, 
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οι οποίες πωλήθηκαν σε επενδυτές μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011 και πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

θα θεωρούνται «STS», από τη στιγμή που 

αποτελούν αντικείμενο κοινοποίησης 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, 

με την προϋπόθεση ότι: 

 α) πληρούν, κατά τη στιγμή έκδοσης, 

τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο 

άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 5 και 7 έως 9 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3· 

 β) πληρούν, κατά τη στιγμή της 

κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 14 

παράγραφος 1, τις απαιτήσεις που 

διατυπώνονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 

2 και 6, στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 

έως 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 

έως 4. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις. Οι απαιτήσεις 

που πρέπει να πληρούν οι τιτλοποιήσεις σύμφωνα με την παρούσα διάταξη σχετίζονται με τα 

κριτήρια STS. 

 

Τροπολογία  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1) Κατόπιν κοινοποίησης από εθνική 

αρμόδια αρχή ή την ΕΑΤΑΑ προς τη 

σχετική μεταβιβάζουσα οντότητα ή 

ανάδοχη οντότητα μιας τιτλοποίησης που 

αποτέλεσε αντικείμενο κοινοποίησης 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

σύμφωνα με την οποία η κοινοποιούσα 

οντότητα δεν είναι πεπεισμένη ότι η εν 

λόγω τιτλοποίηση εξακολουθεί να πληροί 

τις απαιτήσεις STS, η μεταβιβάζουσα ή η 
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ανάδοχη οντότητα έχει δύο μήνες από την 

ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης για 

να αντιμετωπίσει την κατάσταση προς 

ικανοποίηση της κοινοποιούσας 

οντότητας και ενημερώνει τους επενδυτές 

για την κοινοποίηση. 

 (2) Κατά τη διάρκεια της δίμηνης 

περιόδου μετά την κοινοποίηση από 

εθνική αρμόδια αρχή ή την ΕΑΤΑΑ 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1β 

σημείο 1), η τιτλοποίηση που αποτέλεσε 

αντικείμενο της εν λόγω κοινοποίησης 

δεν χάνει το καθεστώς συμμόρφωσής της 

προς τις απαιτήσεις STS. 

 (3) Αν, εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1β σημείο 1), η κατάσταση 

αντιμετωπιστεί προς ικανοποίηση της 

σχετικής αρμόδιας αρχής, τότε η εν λόγω 

τιτλοποίηση εξακολουθεί να θεωρείται 

ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 

STS. 

 (4) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 7 

παράγραφος 1β σημεία 2) και 3), αν η 

αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η διατήρηση 

του καθεστώτος συμμόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις STS θα έθετε σε κίνδυνο την 

ακεραιότητα της ετικέτας STS ή τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έχει το 

δικαίωμα να καταργήσει το καθεστώς 

συμμόρφωσης της τιτλοποίησης προς τις 

απαιτήσεις STS. 

 (5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

δεν περιορίζουν τα δικαιώματα επιβολής 

τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται στα 

άρθρα 17 και 18. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιπτώσεις της απώλειας του καθεστώτος STS είναι σοβαρές. Ως εκ τούτου, οι εκδότες θα 

πρέπει να έχουν μια περίοδο χάριτος για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Μπορούν να 

εξακολουθούν να επιβάλλονται κυρώσεις, αλλά θα διατηρείται το καθεστώς STS εκτός εάν 

θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την ακεραιότητα της ετικέτας ή τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα γενικότερα. 
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Τροπολογία  326 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Ενίσχυση της κοινωνικής και οικολογικής 

μετάβασης 

 Η κεφαλαιακή ελάφρυνση από 

τιτλοποιήσεις STS θα πρέπει κατά κύριο 

λόγο να συμβάλλει στη δημιουργία νέων 

δανείων που ενισχύουν την κοινωνική και 

οικολογική μετάβαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

αναλαμβάνονται από ΟΕΣΤ μέσω 

πώλησης ή εκχώρησης κατά τρόπο που να 

είναι εκτελεστός έναντι του πωλητή ή 

οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας του πωλητή. Η 

μεταφορά των υποκείμενων ανοιγμάτων 

στην ΟΕΣΤ δεν υπόκειται σε τυχόν 

αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών, 

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

πωλητή. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση 

των υποκείμενων ανοιγμάτων διενεργείται 

μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε 

στάδιο μεταγενέστερο από το κλείσιμο της 

συναλλαγής, τα συμβάντα ενεργοποίησης 

για την πραγματοποίηση της εν λόγω 

ολοκλήρωσης πρέπει να ενσωματώνουν 

1. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

αναλαμβάνονται από ΟΕΣΤ κατά τρόπο 

που να είναι εκτελεστός έναντι του πωλητή 

ή οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας του πωλητή. Η 

μεταφορά των υποκείμενων ανοιγμάτων 

στην ΟΕΣΤ δεν υπόκειται σε τυχόν 

αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών, 

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

πωλητή. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση 

των υποκείμενων ανοιγμάτων διενεργείται 

μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε 

στάδιο μεταγενέστερο από το κλείσιμο της 

συναλλαγής, τα συμβάντα ενεργοποίησης 

για την πραγματοποίηση της εν λόγω 

ολοκλήρωσης πρέπει να ενσωματώνουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα συμβάντα: 
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τουλάχιστον τα ακόλουθα συμβάντα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει νομικός ορισμός για τον όρο «πραγματική πώληση» παρότι 

χρησιμοποιείται συχνά από μεταβιβάζουσες οντότητες για να δηλώσουν ότι η πώληση έχει 

νομική ισχύ. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες δομές που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές 

συναλλαγές τιτλοποιήσεων οι οποίες δεν βασίζονται στην πώληση ή την εκχώρηση των 

υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού και οι οποίες έχουν αναπτυχθεί δυνάμει εθνικών νόμων ή 

έχουν εισαχθεί από εθνικούς νομοθέτες με σκοπό μια άρτια μεταφορά στην ΟΕΣΤ. Επομένως, 

όταν γίνεται αναφορά σε «πραγματική πώληση» που έχει ωστόσο οριστεί, θα εξαιρούνταν 

χωρίς λόγο αυτοί οι λοιποί τρόποι μεταφοράς. 

 

Τροπολογία  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο πωλητής δηλώνει και εγγυάται 

ότι, εξ όσων γνωρίζει, τα υποκείμενα 

ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην 

τιτλοποίηση δεν βαρύνονται ούτε 

βρίσκονται άλλως σε κατάσταση που 

μπορεί να προβλεφθεί ότι θα επηρεάσει 

δυσμενώς την εκτελεστότητα της 

πώλησης ή της εκχώρησης. 

2. Τα υποκείμενα ανοίγματα που 

περιλαμβάνονται στην τιτλοποίηση δεν 

βαρύνονται ούτε βρίσκονται άλλως σε 

κατάσταση που μπορεί να προβλεφθεί ότι 

θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτελεστότητα 

από την ΟΕΣΤ ή για λογαριασμό της, 

εκτός εάν ο εν λόγω κίνδυνος επιρροής 

μετριάζεται κατάλληλα με την παροχή 

αποθεμάτων ή πρόσθετων πιστωτικών 

ενισχύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 
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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. 

 

Τροπολογία  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 
στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

αποτελούν αποκλειστικά ένα από τα 

ακόλουθα είδη στοιχείων ενεργητικού: 

 α) στεγαστικά δάνεια· 

 β) εμπορικά δάνεια, εμπορικές 

απαιτήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις 

και πιστωτικές διευκολύνσεις 

χορηγούμενες σε επιχειρήσεις της ίδιας 

κατηγορίας για τη χρηματοδότηση 

κεφαλαιακών δαπανών ή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 

 γ) δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις χορηγούμενες 

σε δανειολήπτες ή μισθωτές· 

 δ) δάνεια, απαιτήσεις πιστωτικών 

καρτών και ομάδες πιστωτικών 

διευκολύνσεων χορηγούμενων σε ιδιώτες 

για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή 
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κατανάλωση· ή 

 ε) οποιοδήποτε είδος στοιχείων 

ενεργητικού που μπορεί να θεωρείται 

ομοιογενές σε σχέση με τον τύπο του 

οφειλέτη του και τον τύπο του 

υποκείμενου πιστωτικού κινδύνου. 

 Τα υποκείμενα ανοίγματα είναι συμβατικά 

δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις: 

 i) με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, 

με καθορισμένη ροή πληρωμών που 

αφορούν περιοδικές πληρωμές 

 των οποίων οι δόσεις δύναται να 

διαφέρουν ως προς τα ποσά για τις 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, 

τόκων· ή 

 ii) που σχετίζονται με τυχόν άλλο 

δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος από 

στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται τις εν 

λόγω πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων 

εσόδων από την πώληση των στοιχείων 

ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα 
υποκείμενα ανοίγματα, μετά ή κατά τη 

λήξη των συμβάσεων δανείου ή 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, με την 

επιφύλαξη των περιορισμών που 

διατυπώνονται στην παράγραφο 9.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 
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Τροπολογία  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα στεγαστικά 

δάνεια που χορηγούνται σε ιδιώτες, τα 

δάνεια αγοράς ακίνητης περιουσίας που 

εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα, τα 

καταναλωτικά δάνεια που χορηγούνται σε 

ιδιώτες για προσωπική, οικογενειακή ή 

οικιακή κατανάλωση, οι συμβάσεις 

χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση 

της αγοράς μηχανοκίνητου οχήματος 

(συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων 

δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και 

αγοράς με δόσεις), τα δάνεια που 

συνάπτονται με αντιπροσώπους 

αυτοκινήτων για τη χρηματοδότηση της 

αγοράς ή της διατήρησης αποθέματος, τα 

δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ, τα 

δάνεια που χορηγούνται σε εταιρικές 

οντότητες (εξαιρουμένων των ΜΜΕ), οι 

εμπορικές απαιτήσεις και οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις εξοπλισμού 

(εξαιρουμένων των χρηματοδοτικών 

μισθώσεων αυτοκινήτων, μικρών και 

μεγάλων φορτηγών και μοτοσικλετών) θα 

πρέπει να νοούνται ως ομοιογενή. Μια 

ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων 

περιλαμβάνει μόνο ένα είδος στοιχείων 

ενεργητικού. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

είναι συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 



 

AM\1101734EL.doc 15/128 PE587.508v01-00 

 EL 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητος ο ακριβέστερος ορισμός του όρου «ομοιογενής». Ευθυγραμμίζεται με την 

αιτιολογική σκέψη 18. 

 

Τροπολογία  331 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού, το νόμισμα και το 

νομικό σύστημα του κράτους μέλους στο 

οποίο υπάγονται. Οι ομάδες στεγαστικών 

δανείων, οι ομάδες δανείων αγοράς 

επιχειρηματικών ακινήτων, οι ομάδες 

εταιρικών δανείων, χρηματοδοτικών 

μισθώσεων και πιστωτικών 

διευκολύνσεων της ίδιας κατηγορίας, οι 

ομάδες δανείων αγοράς αυτοκινήτου και 

χρηματοδοτικών μισθώσεων αυτοκινήτου 

και οι ομάδες πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε ιδιώτες για προσωπική, 

οικογενειακή ή οικιακή κατανάλωση 

νοούνται ως ομοιογενή ως προς το είδος 

των στοιχείων ενεργητικού. Τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι συμβατικά 

δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις, 

με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, με 

καθορισμένη ροή πληρωμών που αφορούν 

περιοδικές πληρωμές μισθωμάτων, 

κεφαλαίου, τόκων ή σχετίζονται με τυχόν 

άλλο δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος 

από στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται 

τις εν λόγω πληρωμές. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν κινητές 
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αξίες, όπως ορίζονται στην οδηγία 

2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Συνίστανται από 

τα εξής: ομάδες στεγαστικών δανείων, 

ομάδες εμπορικών δανείων, εμπορικές 

απαιτήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις 

και πιστωτικές διευκολύνσεις 

χορηγούμενες σε επιχειρήσεις της ίδιας 

κατηγορίας για τη χρηματοδότηση 

κεφαλαιακών δαπανών ή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ομάδες δανείων αγοράς αυτοκινήτου και 

χρηματοδοτικών μισθώσεων 

χορηγούμενων σε δανειολήπτες ή 

μισθωτές, ή δάνεια και ομάδες 

πιστωτικών διευκολύνσεων 

χορηγούμενων σε ιδιώτες για προσωπική, 

οικογενειακή ή οικιακή κατανάλωση. Τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι συμβατικά 

δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις, 

με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, με 

καθορισμένη ροή πληρωμών που αφορούν 

περιοδικές πληρωμές μισθωμάτων, 

κεφαλαίου, τόκων ή σχετίζονται με τυχόν 

άλλο δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος 

από στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται 

τις εν λόγω πληρωμές. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν κινητές 

αξίες, όπως ορίζονται στην οδηγία 

2014/65/ΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  333 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

4. Η τιτλοποίηση υποστηρίζεται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή ως προς το είδος των 

στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι συμβατικά δεσμευτικές 

και εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν περιοδικές 

πληρωμές μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων 

ή σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Στην περίπτωση στην οποία τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι υποθήκες, η 

αναλογία του υπολοίπου του χρέους προς 

την τρέχουσα αξία των ακινήτων δεν 

υπερβαίνει το 75 % κατά τη στιγμή της 

τιτλοποίησης. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

δεν περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η τιτλοποίηση δεν περιλαμβάνει 

περισσότερα από τρία τμήματα 

τιτλοποίησης. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσο περισσότερα τμήματα τιτλοποίησης υπάρχουν μεταξύ των τμημάτων πρωτεύουσας και 

έσχατης ζημίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποτιμηθεί κάθε τμήμα τιτλοποίησης από την 

πλευρά των επενδυτών. Αυτό σημαίνει ότι η ρευστότητα της αγοράς και η τιμή των εν λόγω 

τμημάτων τιτλοποίησης θα επιδείξουν τη φιλοκυκλική συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στην 

κορύφωση της κρίσης. Ο περιορισμός του αριθμού των τμημάτων τιτλοποίησης συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάσταση της «απλότητας». 

 

Τροπολογία  335 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Μια σύνθετη τιτλοποίηση δεν 

θεωρείται τιτλοποίηση STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  336 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Επομένως, τα υποκείμενα 

ανοίγματα προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη, σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν 

υπολείπονται σε αυστηρότητα εκείνων που 

εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο 

αρχικός δανειοδότης για τη δημιουργία 

παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν 

τιτλοποιούνται. Ουσιώδεις αλλαγές των 

6. Επομένως, τα υποκείμενα 

ανοίγματα προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη, σύμφωνα με πρότυπα 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων που δεν 

υπολείπονται σε αυστηρότητα εκείνων που 

εφαρμόζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο 

αρχικός δανειοδότης για τη δημιουργία 

παρόμοιων ανοιγμάτων που δεν 

τιτλοποιούνται και είναι συγκρίσιμα από 
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προτύπων αναδοχής γνωστοποιούνται 

πλήρως στους δυνητικούς επενδυτές. Στην 

περίπτωση τιτλοποιήσεων όπου τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά 

δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν 

περιλαμβάνει δάνεια που διατίθενται στην 

αγορά και είχαν συναφθεί με την παραδοχή 

ότι ο αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, 

οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί 

ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται 

να μην έχουν επαληθευτεί από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειολήπτη πληροί τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 

4, παράγραφος 5 στοιχείο α) και 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ή του άρθρου 8 της οδηγίας 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 

ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης διαθέτει τεχνογνωσία στη 

δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με 

εκείνα που δεν τιτλοποιούνται. 

πλευράς οικονομικής ουσίας και 

κατηγοριών πιστωτών με ανοίγματα που 

προέρχονται από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού 

δανειοδότη που δεν τιτλοποιούνται. 

Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

αναδοχής γνωστοποιούνται πλήρως στους 

δυνητικούς επενδυτές. Στην περίπτωση 

τιτλοποιήσεων όπου τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το 

σύνολο των δανείων δεν περιλαμβάνει 

δάνεια που διατίθενται στην αγορά και 

είχαν συναφθεί με την παραδοχή ότι ο 

αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, 

οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί 

ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται 

να μην έχουν επαληθευτεί από τον 

δανειοδότη. Η αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειολήπτη πληροί τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 

4, παράγραφος 5 στοιχείο α) και 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ή του άρθρου 8 της οδηγίας 

2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 

ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης διαθέτει τεχνογνωσία στη 

δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με 

εκείνα που δεν τιτλοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει τα τιτλοποιημένα ανοίγματα να αποκλίνουν σημαντικά ως προς τη φύση τους από 

άλλα ανοίγματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

των αρχικών δανειοδοτών. 

 

Τροπολογία  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς 

στην ΟΕΣΤ, τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν ανοίγματα σε αθέτηση, 

κατά την έννοια του άρθρου 178 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, ή ανοίγματα σε οφειλέτη ή 

εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική 

ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης: 

7. Κατά τη στιγμή της επιλογής, τα 

υποκείμενα ανοίγματα που μεταφέρονται 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

ΟΕΣΤ δεν περιλαμβάνουν ανοίγματα σε 

αθέτηση, κατά την έννοια του άρθρου 178 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή 

ανοίγματα σε οφειλέτη ή εγγυητή με 

μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο 

οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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. 

 

Τροπολογία  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 



 

AM\1101734EL.doc 21/128 PE587.508v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει 

συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την 

παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους 

ή έχει δικαστική απόφαση που παρέχει 

στους πιστωτές του δικαίωμα 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή αποζημίωσης 

για υλικές ζημίες, λόγω καθυστέρησης 

μιας πληρωμής εντός τριών ετών πριν 

από την ημερομηνία δημιουργίας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Γεώργιος Κύρτσος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει 

συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την 

παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους 
ή έχει δικαστική απόφαση που παρέχει 

στους πιστωτές του δικαίωμα 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή αποζημίωσης 

για υλικές ζημίες, λόγω καθυστέρησης 

μιας πληρωμής εντός τριών ετών πριν από 

την ημερομηνία δημιουργίας· 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα ή έχει 

δικαστική απόφαση που παρέχει στους 

πιστωτές του δικαίωμα τελικής 

ανέκκλητης αναγκαστικής εκτέλεσης ή 

αποζημίωσης για υλικές ζημίες λόγω 

καθυστέρησης μιας πληρωμής εντός τριών 

ετών πριν από την ημερομηνία 

δημιουργίας ή έχει υποβληθεί σε 

διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους 

όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα 

ανοίγματα εντός τριών ετών πριν από την 

ημερομηνία μεταφοράς ή εκχώρησης των 

υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, 

εκτός εάν: 

i) ένα αναδιαρθρωμένο υποκείμενο 

άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες 

καθυστερούμενες οφειλές από την 

ημερομηνία αναδιάρθρωσης και για 

τουλάχιστον ένα χρόνο έπειτα από αυτή· 

και 

ii) οι πληροφορίες που παρέχουν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ σύμφωνα με το 
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άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 

στοιχείο ε) σημείο i) αναφέρουν ρητώς το 

ποσοστό των αναδιαρθρωμένων 

υποκείμενων ανοιγμάτων, τον χρόνο και 

τις λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης, 

καθώς και την απόδοσή τους από την 

ημερομηνία της αναδιάρθρωσης και 

έπειτα· 

 β) περιλαμβανόταν, κατά τη στιγμή 

της δημιουργίας, κατά περίπτωση, σε 

δημόσιο πιστωτικό μητρώο για άτομα με 

δυσμενές πιστωτικό ιστορικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει 

συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την 

παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους ή 

έχει δικαστική απόφαση που παρέχει στους 

πιστωτές του δικαίωμα αναγκαστικής 

εκτέλεσης ή αποζημίωσης για υλικές 

ζημίες, λόγω καθυστέρησης μιας 

πληρωμής εντός τριών ετών πριν από την 

ημερομηνία δημιουργίας· 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει 

συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την 

παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους ή 

έχει δικαστική απόφαση που παρέχει στους 

πιστωτές του δικαίωμα τελικής 

ανέκκλητης αναγκαστικής εκτέλεσης ή 

αποζημίωσης για υλικές ζημίες λόγω 

καθυστέρησης μιας πληρωμής εντός τριών 

ετών πριν από την ημερομηνία 

δημιουργίας ή του έχουν χορηγηθεί μέτρα 

χάριτος όσον αφορά τα μη 

εξυπηρετούμενα ανοίγματα εντός τριών 

ετών πριν από την ημερομηνία 

μεταφοράς ή εκχώρησης των 

υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, 

εκτός εάν: 

 i) ένα αναδιαρθρωμένο υποκείμενο 

άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες 

καθυστερούμενες οφειλές από την 

ημερομηνία χορήγησης των μέτρων 

χάριτος και για τουλάχιστον ένα χρόνο 

έπειτα από αυτή· και 
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 ii) οι πληροφορίες που παρέχουν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 

στοιχείο ε) σημείο i) αναφέρουν ρητώς το 

ποσοστό των αναδιαρθρωμένων 

υποκείμενων ανοιγμάτων, τον χρόνο και 

τις λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης, 

καθώς και την απόδοσή τους από την 

ημερομηνία της αναδιάρθρωσης και 

έπειτα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, έχει 

συμφωνήσει με τους πιστωτές του για την 

παραγραφή ή αναδιάρθρωση του χρέους 
ή έχει δικαστική απόφαση που παρέχει 

στους πιστωτές του δικαίωμα 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή αποζημίωσης 

για υλικές ζημίες, λόγω καθυστέρησης 

μιας πληρωμής εντός τριών ετών πριν από 

την ημερομηνία δημιουργίας· 

α) έχει κηρύξει αφερεγγυότητα ή έχει 

δικαστική απόφαση που παρέχει στους 

πιστωτές του δικαίωμα τελικής 

ανέκκλητης αναγκαστικής εκτέλεσης ή 

αποζημίωσης για υλικές ζημίες λόγω 

καθυστέρησης μιας πληρωμής εντός τριών 

ετών πριν από την ημερομηνία 

δημιουργίας ή του έχουν χορηγηθεί μέτρα 

χάριτος όσον αφορά τα μη 

εξυπηρετούμενα ανοίγματα εντός τριών 

ετών πριν από την ημερομηνία 

μεταφοράς ή εκχώρησης των 

υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, 

εκτός εάν: 

 i) ένα αναδιαρθρωμένο υποκείμενο 

άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες 

καθυστερούμενες οφειλές από την 

ημερομηνία χορήγησης των μέτρων 

χάριτος και για τουλάχιστον ένα χρόνο 

έπειτα από αυτή· και 

 ii) οι πληροφορίες που παρέχουν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 
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στοιχείο ε) σημείο i) αναφέρουν ρητώς το 

ποσοστό των αναδιαρθρωμένων 

υποκείμενων ανοιγμάτων, τον χρόνο και 

τις λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης, 

καθώς και την απόδοσή τους από την 

ημερομηνία της αναδιάρθρωσης και 

έπειτα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) περιλαμβάνεται σε επίσημο 

μητρώο για άτομα με δυσμενές πιστωτικό 

ιστορικό· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) περιλαμβάνεται σε επίσημο 

μητρώο για άτομα με δυσμενές πιστωτικό 

ιστορικό· 

β) περιλαμβανόταν, κατά τη στιγμή 

της δημιουργίας, κατά περίπτωση, σε 
δημόσιο πιστωτικό μητρώο για άτομα με 

δυσμενές πιστωτικό ιστορικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Εύα Καϊλή 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) περιλαμβάνεται σε επίσημο 

μητρώο για άτομα με δυσμενές πιστωτικό 

ιστορικό· 

β) περιλαμβανόταν, κατά τη στιγμή 

της δημιουργίας, κατά περίπτωση, σε 
δημόσιο πιστωτικό μητρώο για άτομα με 

δυσμενές πιστωτικό ιστορικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή 

κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας 

βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο 

κίνδυνος αθέτησης συμβατικά 

συμφωνημένων οικονομικών 

υποχρεώσεων είναι σημαντικά 

υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο 

οφειλέτη για τέτοιου είδους δάνεια στην 

εκάστοτε περιοχή δικαιοδοσίας. 

γ) επιδεικνύει μειωμένη 

πιστοληπτική ικανότητα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες λογιστικές πρακτικές, για την 

οποία απαιτείται καθορισμός ειδικών 

προβλέψεων, ή της οποίας τα ανοίγματα 

που πρόκειται να μεταφερθούν στην 

ΟΕΣΤ είναι εκπρόθεσμα, υποδεικνύοντας 

δυνητικά σημαντικό κίνδυνο αθέτησης. 

 Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης μπορεί, στην περίπτωση 

ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, να 

εφαρμόσει τις απαιτήσεις δυνάμει της εν 

λόγω παραγράφου, στο επίπεδο ατομικής 

σύμβασης προκειμένου να καθορίσει τη 

μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα αν 

εφαρμόζεται η επιλογή ανοιγμάτων 

λιανικής τραπεζικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 178 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος του 

τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου δεν είναι 

σημαντικά αυξημένος κατά τη στιγμή της 

επιλογής σε σύγκριση με παρόμοια 

ανοίγματα που έχει πραγματοποιήσει η 
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μεταβιβάζουσα οντότητα τα οποία δεν 

τιτλοποιούνται. Η απαίτηση μπορεί να 

εκπληρωθεί με τυχαία επιλογή 

ανοιγμάτων από στοχευόμενο 

χαρτοφυλάκιο τα οποία 

 i) δεν είναι σε αθέτηση κατά την 

έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή με 

μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα 

σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

παρόντος άρθρου, 

 ii) πληρούν το κριτήριο της 

παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 

 iii) προέρχονται όπως ορίζεται στην 

πρώτη πρόταση της παραγράφου 6 του 

παρόντος άρθρου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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. 

 

Τροπολογία  346 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς 

των ανοιγμάτων, οι οφειλέτες ή οι 

εγγυητές έχουν πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον μία πληρωμή, εκτός από την 

διαγράφεται 
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περίπτωση των ανακυκλούμενων 

τιτλοποιήσεων που υποστηρίζονται από 

προσωπικές διευκολύνσεις 

υπερανάληψης, απαιτήσεις πιστωτικών 

καρτών, εμπορικές απαιτήσεις και δάνεια 

χρηματοδότησης εμπορευμάτων του 

διαπραγματευτή ή ανοίγματα που 

καταβάλλονται σε μία δόση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε ευθυγράμμιση με την τροπολογία των Πρασίνων που τροποποιεί την απαίτηση διατήρησης 

ώστε να συμπεριληφθεί η εποχικότητα. 

 

Τροπολογία  347 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς των 

ανοιγμάτων, οι οφειλέτες ή οι εγγυητές 

έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία 

πληρωμή, εκτός από την περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων που 

υποστηρίζονται από προσωπικές 

διευκολύνσεις υπερανάληψης, απαιτήσεις 

πιστωτικών καρτών, εμπορικές 

απαιτήσεις και δάνεια χρηματοδότησης 

εμπορευμάτων του διαπραγματευτή ή 
ανοίγματα που καταβάλλονται σε μία 

δόση. 

8. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς των 

ανοιγμάτων, οι οφειλέτες ή οι εγγυητές 

έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία 

πληρωμή, εκτός από την περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων που 

υποστηρίζονται από ανοίγματα που 

καταβάλλονται σε μία δόση ή έχουν 

ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

των μηνιαίων πληρωμών σε 

ανακυκλούμενες πιστώσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι η μελλοντική προστασία του κριτηρίου καθιστώντας το κυρίως μια δοκιμή που 

βασίζεται σε αρχές. 
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Τροπολογία  348 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς των 

ανοιγμάτων, οι οφειλέτες ή οι εγγυητές 

έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία 

πληρωμή, εκτός από την περίπτωση των 

ανακυκλούμενων τιτλοποιήσεων που 

υποστηρίζονται από προσωπικές 

διευκολύνσεις υπερανάληψης, απαιτήσεις 

πιστωτικών καρτών, εμπορικές απαιτήσεις 

και δάνεια χρηματοδότησης εμπορευμάτων 

του διαπραγματευτή ή ανοίγματα που 

καταβάλλονται σε μία δόση. 

8. Κατά τη στιγμή της μεταφοράς των 

ανοιγμάτων, οι οφειλέτες έχουν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία 

πληρωμή, εκτός αν πρόκειται για 

ανακυκλούμενες τιτλοποιήσεις που 

υποστηρίζονται από προσωπικές 

διευκολύνσεις υπερανάληψης, απαιτήσεις 

πιστωτικών καρτών, εμπορικές απαιτήσεις 

και δάνεια χρηματοδότησης εμπορευμάτων 

του διαπραγματευτή ή τιτλοποίηση 

υποστηριζόμενη από ανοίγματα που 

καταβάλλονται σε μία δόση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Η αποπληρωμή των κατόχων των 

θέσεων τιτλοποίησης δεν εξαρτάται, 

ουσιωδώς, από την πώληση των στοιχείων 

ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα. Αυτό δεν εμποδίζει 

τη μεταγενέστερη ανανέωση ή 

αναχρηματοδότηση των εν λόγω στοιχείων 

ενεργητικού. 

9. Η αποπληρωμή των κατόχων των 

θέσεων τιτλοποίησης δεν έχει 

διαμορφωθεί κατά τρόπο που να 
εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την 

πώληση των στοιχείων ενεργητικού που 

εξασφαλίζουν τα υποκείμενα ανοίγματα. 

Τα υποκείμενα ανοίγματα που 

εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού, 

η αξία των οποίων διασφαλίζεται ή 

μετριάζεται πλήρως από την υποχρέωση 

επαναγοράς από τον πωλητή των 

στοιχείων ενεργητικού που εξασφαλίζουν 

τα υποκείμενα ανοίγματα ή από άλλο 

τρίτο μέρος, δεν εξαρτώνται από την 

πώληση των στοιχείων ενεργητικού που 

εξασφαλίζουν τα υποκείμενα ανοίγματα. 



 

AM\1101734EL.doc 29/128 PE587.508v01-00 

 EL 

Αυτό δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη 

ανανέωση ή αναχρηματοδότηση των εν 

λόγω στοιχείων ενεργητικού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  350 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9a. Η ΕΑΤΑΑ, σε στενή συνεργασία 

με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, αναπτύσσει 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

τα οποία προσδιορίζουν περαιτέρω τα 

κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται 

ότι μια ομάδα ανοιγμάτων είναι 

ομοιογενής για τους σκοπούς της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και 

του άρθρου 12 παράγραφος 2. 

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλει τα εν λόγω σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως την ... [δώδεκα μήνες από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που προβλέπονται στην παρούσα 

παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία 
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των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9a. Η σύνθετη τιτλοποίηση δεν 

θεωρείται STS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

πληρούν την απαίτηση περί διατήρησης 

κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διατηρούν σημαντικό καθαρό οικονομικό 

συμφέρον σύμφωνα με: 

 α) το άρθρο 4, στην περίπτωση 

τιτλοποίησης που εκδόθηκε κατά ή μετά 

την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού ή διαφορετικά στην 

περίπτωση τιτλοποίησης στην οποία 

εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός 

σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4α· 

ή 

 β) τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις 

δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 4β, 

στην περίπτωση τιτλοποίησης που 

εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάλληλη πρόβλεψη κληροδοτημένων συναλλαγών και, ιδίως, διατήρηση των υφιστάμενων 

κεκτημένων δικαιωμάτων για τις συναλλαγές πριν από το 2011, καθώς το στοιχείο ii) αναφέρει 

ότι μόνο «τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 4β» θα ήταν 

συναφείς. 

 

Τροπολογία  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι επιτοκιακοί και 

συναλλαγματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν 

από την τιτλοποίηση μετριάζονται και τα 

μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό 

αυτό γνωστοποιούνται. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν παράγωγα, 

εκτός αν αυτά αποσκοπούν στην 

αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου 

και του κινδύνου επιτοκίου. Η αναδοχή 

και η τεκμηρίωση των παραγώγων αυτών 

γίνεται σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή 

χρηματοοικονομικά πρότυπα. 

2. Οι επιτοκιακοί και 

συναλλαγματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν 

από την τιτλοποίηση μετριάζονται και τα 

μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό 

αυτό γνωστοποιούνται. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν παράγωγα. 

Or. it 

 

Τροπολογία  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οποιεσδήποτε αναφερόμενες 

πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της 

τιτλοποίησης βασίζονται σε επιτόκια της 

αγοράς που χρησιμοποιούνται γενικά και 

3. Οποιεσδήποτε αναφερόμενες 

πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της 

τιτλοποίησης βασίζονται σε επιτόκια της 

αγοράς που χρησιμοποιούνται γενικά και 
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δεν παραπέμπουν σε σύνθετους τύπους ή 

παράγωγα. 

δεν παραπέμπουν σε τύπους ή παράγωγα. 

Or. it 

 

Τροπολογία  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις διαδικασίες και τις ευθύνες που 

απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι η αθέτηση ή η αφερεγγυότητα από 

μέρους του διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη 

λήξη της διαχείρισης· 

β) τις διαδικασίες και τις ευθύνες που 

απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι η αθέτηση ή η αφερεγγυότητα από 

μέρους του διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη 

λήξη της διαχείρισης, όπως μια συμβατική 

διάταξη αντικατάστασης η οποία 

επιτρέπει την αντικατάσταση του 

διαχειριστή σε περίπτωση αθέτησης ή 

αφερεγγυότητας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός του άρθρου 9 παράγραφος 6 είναι να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία οι 

δανειακές απαιτήσεις δεν μπορούν να εισπράττονται πλέον λόγω «αθέτησης ή αφερεγγυότητας 

από μέρους του διαχειριστή». Η αδυναμία είσπραξης των δανειακών απαιτήσεων θα ήταν 

προφανώς εις βάρος του επενδυτή. Αποτελεί, ως εκ τούτου, κοινή πρακτική της αγοράς να 

συμφωνείται μια «ρήτρα αντικατάστασης» ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα παρέμβει άλλος 

διαχειριστής σε περίπτωση αθέτησης ή αφερεγγυότητας από μέρους του αρχικού διαχειριστή. Οι 

επενδυτές προστατεύονται καθώς εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να εισπράττονται οι μηνιαίες 

δόσεις. 

 

Τροπολογία  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διατάξεις που διασφαλίζουν την 

αντικατάσταση των αντισυμβαλλομένων 

παραγώγων, των παρόχων ταμειακής 

διευκόλυνσης και της τράπεζας τήρησης 

λογαριασμού σε περίπτωση αθέτησης, 

αφερεγγυότητας και άλλων 

συγκεκριμένων συμβάντων από μέρους 

τους, κατά περίπτωση. 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 − παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής περιλαμβάνουν ορισμούς, 

διορθωτικά μέτρα και δράσεις που 

αφορούν τις καθυστερήσεις και τις 

αθετήσεις των οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

διορθωτικές δράσεις σχετικές με τις 

αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού, με 

σαφείς και συνεπείς όρους. Τα εν λόγω 

έγγραφα τεκμηρίωσης καθορίζουν με 

σαφήνεια την προτεραιότητα των 

πληρωμών, τα συμβάντα ενεργοποίησης, 

τις αλλαγές στην προτεραιότητα 

πληρωμών ύστερα από συμβάντα 

ενεργοποίησης, καθώς και την 

υποχρέωση αναφοράς των εν λόγω 

συμβάντων. Κάθε αλλαγή στην 

προτεραιότητα πληρωμών αναφέρεται τη 

στιγμή κατά την οποία συμβαίνει. 

7. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής περιλαμβάνουν ορισμούς, 

διορθωτικά μέτρα και δράσεις που 

αφορούν τις καθυστερήσεις και τις 

αθετήσεις των οφειλετών, την 

αναδιάρθρωση χρεών, τη διαγραφή χρεών, 

τη χορήγηση περιόδου χάριτος, τις 

επαναγορές, τις διακοπές πληρωμής, τις 

αποσβέσεις, τις ανακτήσεις και άλλες 

διορθωτικές δράσεις σχετικές με τις 

αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού, με 

σαφείς και συνεπείς όρους. Μπορούν να 

πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτούς 

τους όρους και τις διεργασίες με την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν 

θα επηρεάσουν σημαντικά κατά τρόπο 

δυσμενή την αποπληρωμή των θέσεων 

τιτλοποίησης. 

Or. en 
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Τροπολογία  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ παρέχουν 

στον επενδυτή, πριν από την επένδυση, 

πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις 

στατικές και δυναμικές ιστορικές επιδόσεις 

ως προς την αθέτηση και τις ζημίες, όπως 

δεδομένα για τις καθυστερήσεις και την 

αθέτηση, για ανοίγματα ουσιαστικά 

παρόμοια με εκείνα που τιτλοποιήθηκαν. 

Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ιστορική 

περίοδο όχι μικρότερη των επτά ετών για 

ανοίγματα μη λιανικής και πέντε ετών για 

ανοίγματα λιανικής. Η βάση για τη 

διεκδίκηση της ομοιότητας 

γνωστοποιείται. 

1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα παρέχουν στον 

επενδυτή, πριν από την επένδυση, 

πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις 

στατικές και δυναμικές ιστορικές επιδόσεις 

ως προς την αθέτηση και τις ζημίες, όπως 

δεδομένα για τις καθυστερήσεις και την 

αθέτηση, για ανοίγματα ουσιαστικά 

παρόμοια με εκείνα που τιτλοποιήθηκαν. 

Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ιστορική 

περίοδο όχι μικρότερη των επτά ετών για 

ανοίγματα μη λιανικής και πέντε ετών για 

ανοίγματα λιανικής. Η βάση για τη 

διεκδίκηση της ομοιότητας 

γνωστοποιείται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΣΕΤ περιορίζονται γενικότερα στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

δημιουργείται από τα στοιχεία ενεργητικού στους κατόχους ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Δεν 

επηρεάζει τη διαμόρφωση ή τη διαχείριση της ίδιας της τιτλοποίησης, ούτε έχει κάποια 

επίδραση στην απόδοση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή κάποια ανεξάρτητη γνώση 

αυτής. 

 

Τροπολογία  359 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα δείγμα των υποκείμενων 

ανοιγμάτων ενεργητικού υποβάλλεται σε 

εξωτερική επαλήθευση, πριν από την 

διαγράφεται 
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έκδοση των τίτλων που προκύπτουν από 

την τιτλοποίηση, από έναν κατάλληλο και 

ανεξάρτητο φορέα, και επαληθεύεται, 

μεταξύ άλλων, ότι τα στοιχεία που 

ανακοινώνονται σε σχέση με τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι ακριβή, με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %. 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η 

ανάδοχη οντότητα παρέχει στους 

επενδυτές ένα μοντέλο ταμειακών ροών 

στοιχείων παθητικού, τόσο πριν από την 

τιμολόγηση της τιτλοποίησης όσο και σε 

συνεχή βάση. 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η 

ανάδοχη οντότητα παρέχει στους 

επενδυτές ένα σαφώς τεκμηριωμένο 

μοντέλο ταμειακών ροών στοιχείων 

παθητικού, τόσο πριν από την τιμολόγηση 

της τιτλοποίησης όσο και σε συνεχή βάση, 

το οποίο απεικονίζει επακριβώς τη 

συμβατική σχέση ανάμεσα στην απόδοση 

των υποκείμενων ανοιγμάτων και τις 

ροές πληρωμών μεταξύ της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της 

ανάδοχης οντότητας, των επενδυτών, 

λοιπών τρίτων μερών και της ΟΕΣΤ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η 

ανάδοχη οντότητα παρέχει στους 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η 

ανάδοχη οντότητα θέτει στη διάθεση των 
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επενδυτές ένα μοντέλο ταμειακών ροών 

στοιχείων παθητικού, τόσο πριν από την 

τιμολόγηση της τιτλοποίησης όσο και σε 

συνεχή βάση. 

επενδυτών ένα μοντέλο ταμειακών ροών 

στοιχείων παθητικού, τόσο πριν από την 

τιμολόγηση της τιτλοποίησης όσο και σε 

συνεχή βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης στους επενδυτές, το 

αργότερο εντός 15 ημερών μετά το 

κλείσιμο της συναλλαγής. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οποιαδήποτε τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του άρθρου 3 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρονται τίτλοι στο 

κοινό χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου. 
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Τροπολογία  363 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν από 

την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

διαθέτουν τα τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης 

στους επενδυτές, το αργότερο εντός 15 

ημερών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. 

4. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

συμμορφώνονται με το άρθρο 5 του 

παρόντος κανονισμού και διαθέτουν, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4α, πριν από 

την τιμολόγηση, όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, καθώς και η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 

του άρθρου 5 παράγραφος 1α στοιχεία β) 

έως ε) και του άρθρου 5 παράγραφος 1β 

στοιχεία β) έως ε), σύμφωνα με την 

παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, 

πριν από την τιμολόγηση τουλάχιστον υπό 

μορφή σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8α, το αργότερο εντός 15 

ημερών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

4. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα έχουν από κοινού την 

ευθύνη συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του 
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άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό επιτρέπεται 

από το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης στους επενδυτές, το 

αργότερο εντός 15 ημερών μετά το 

κλείσιμο της συναλλαγής. 

παρόντος κανονισμού και έχουν την 

ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

καθίστανται διαθέσιμες στους 

δυνητικούς επενδυτές, πριν από την 

τιμολόγηση. Η μεταβιβάζουσα οντότητα 

και η ανάδοχη οντότητα έχουν την ευθύνη 

να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε) 

καθίστανται διαθέσιμες, πριν από την 

τιμολόγηση, τουλάχιστον υπό μορφή 

σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή, όπου 

αυτό επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα και η ανάδοχη οντότητα έχουν 

την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης καθίστανται 

διαθέσιμα στους επενδυτές, το αργότερο 

εντός 15 ημερών μετά το κλείσιμο της 

συναλλαγής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις της ΟΣΕΤ περιορίζονται γενικότερα στη μεταφορά της ταμειακής ροής που 

δημιουργείται από τα στοιχεία ενεργητικού στους κατόχους ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Δεν 

επηρεάζει τη διαμόρφωση ή τη διαχείριση της ίδιας της τιτλοποίησης, ούτε έχει κάποια 

επίδραση στην απόδοση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή κάποια ανεξάρτητη γνώση 

αυτής. 

 

Τροπολογία  365 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Για δημόσιες τιτλοποιήσεις, οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 καθίστανται δημοσίως 

διαθέσιμες. Για ιδιωτικές τιτλοποιήσεις, 
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οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 καθίστανται διαθέσιμες 

στους επενδυτές και, κατόπιν αιτήματος, 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει κατευθυντήριες 

γραμμές που απευθύνονται στις 

μεταβιβάζουσες οντότητες, τους αρχικούς 

δανειοδότες, τις ανάδοχες οντότητες, τις 

ΟΕΣΤ και τρίτους που αναλαμβάνουν την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα 

κριτήρια STS για μια εναρμονισμένη 

ερμηνεία και εφαρμογή των απαιτήσεων 

που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 10. 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – ενότητα 2 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαιτήσεις για τις τιτλοποιήσεις ABCP Απαιτήσεις για τις τιτλοποιήσεις ABCP 

και τις ιδιωτικές τιτλοποιήσεις 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 11 διαγράφεται 

Απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις ABCP τιτλοποίηση 

 

Οι τιτλοποιήσεις ABCP χαρακτηρίζονται 

ως «STS», εάν το πρόγραμμα ABCP 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και 

όλες οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12. 

 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Το συγκεκριμένο είδος συναλλαγών δεν εμπίπτει στο καθορισμένο πλαίσιο των STS. 

 

Τροπολογία  369 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απλές, διαφανείς και τυποποιημένες 

τιτλοποιήσεις ABCP τιτλοποίηση 
Απλά, διαφανή και τυποποιημένα 

προγράμματα ABCP, συναλλαγές ABCP 

και ιδιωτικές τιτλοποιήσεις 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επιτρέπει σε συναλλαγή ABCP να αντιμετωπίζεται ως STS 

εκτός εάν ήταν σε πρόγραμμα ABCP που πληρούσε όλα τα κριτήρια, το οποίο με τη σειρά του 

θα απαιτούσε την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων συναλλαγών ABCP όχι μόνο από την εν 

λόγω συναλλαγή αλλά και από όλες τις άλλες συναλλαγές στο πρόγραμμα ABCP. 
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Τροπολογία  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις ABCP χαρακτηρίζονται 

ως «STS», εάν το πρόγραμμα ABCP 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και 

όλες οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP πληρούν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 12. 

Μια συναλλαγή ABCP χαρακτηρίζεται ως 

«STS», εάν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις σε επίπεδο συναλλαγών του 

άρθρου 12. 

 Ένα πρόγραμμα ABCP χαρακτηρίζεται 

ως «STS» εφόσον συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 13. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  371 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιτλοποιήσεις ABCP χαρακτηρίζονται 

ως «STS», εάν το πρόγραμμα ABCP 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

Οι συναλλαγές ABCP και λοιπές ιδιωτικές 

τιτλοποιήσεις χαρακτηρίζονται ως «STS», 

εάν το πρόγραμμα ABCP συμμορφώνεται 
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άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και 

όλες οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP πληρούν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 12. 

με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του 

παρόντος κανονισμού και όλες οι 

συναλλαγές που υπάγονται στο πρόγραμμα 

ABCP πληρούν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 12 

Απαιτήσεις σε επίπεδο συναλλαγών 

1. Μια συναλλαγή που υπάγεται στο 

πρόγραμμα ABCP πληροί τις απαιτήσεις 

του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, 

με εξαίρεση το άρθρο 7, το άρθρο 8 

παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 9 

παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 8 και το 

άρθρο 10 παράγραφος 3. Για τους 

σκοπούς του παρόντος τμήματος, οι όροι 

«διαχειριστής» και «αρχικός 

δανειοδότης» βάσει του άρθρου 8 

παράγραφος 7 θεωρείται ότι 

υποδηλώνουν τον πωλητή. 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή από την άποψη του τύπου 

των στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση 

διάρκεια ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ 

καμία από αυτές δεν έχει εναπομένουσα 

διάρκεια άνω των τριών ετών. Τα 

υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν 

ενυπόθηκα στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια 

ή πλήρως εξασφαλισμένα στεγαστικά 

δάνεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 

παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013. 575/2013. Τα 

υποκείμενα ανοίγματα περιέχουν 

διαγράφεται 
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συμβατικά δεσμευτικές και εκτελεστές 

υποχρεώσεις, με πλήρη προσφυγή σε 

οφειλέτες, με καθορισμένη ροή 

πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

3. Οποιεσδήποτε αναφερόμενες 

πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της 

συναλλαγής τιτλοποίησης βασίζονται σε 

επιτόκια της αγοράς που 

χρησιμοποιούνται συνήθως, αλλά δεν 

παραπέμπουν σε σύνθετους τύπους ή 

παράγωγα. 

4. Σε περίπτωση αδυναμίας 

πληρωμής του πωλητή ή επίσπευσης, δεν 

πραγματοποιείται δέσμευση σημαντικών 

ποσών από την ΟΕΣΤ και τα κεφάλαια 

που εισπράττονται από τα υποκείμενα 

ανοίγματα μεταβιβάζονται στους 

επενδυτές μέσω διαδοχικών εξοφλήσεων 

των θέσεων τιτλοποίησης, σύμφωνα με 

την εξοφλητική τους προτεραιότητα. Δεν 

προβλέπεται απαίτηση αυτόματης 

εκκαθάρισης των υποκείμενων 

ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας 

τους. 

5. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

προκύπτουν από τη συνήθη ροή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

πωλητή, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αναδοχής, τα οποία δεν υπολείπονται σε 

αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει ο 

πωλητής για τη δημιουργία παρόμοιων 

ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. 

Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

αναδοχής γνωστοποιούνται πλήρως 

στους δυνητικούς επενδυτές. Στην 

περίπτωση τιτλοποιήσεων όπου τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά 

δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν 

περιλαμβάνει δάνεια που διατίθενται στην 

αγορά και είχαν συναφθεί με την 
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παραδοχή ότι ο αιτών δάνειο ή, κατά 

περίπτωση, οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει 

ενημερωθεί ότι οι παρεχόμενες 

πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν 

επαληθευτεί από τον δανειοδότη. Ο 

πωλητής διαθέτει τεχνογνωσία στη 

δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με 

εκείνα που δεν τιτλοποιούνται. 

6. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής περιλαμβάνουν συμβάντα 

ενεργοποίησης της λήξης της 

ανανεούμενης περιόδου, στα οποία 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) επιδείνωση της πιστωτικής 

ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων, 

ίση με ή κατώτερη από το 

προκαθορισμένο όριο· 

β) εμφάνιση συμβάντος 

αφερεγγυότητας σε σχέση με τον πωλητή 

ή τον διαχειριστή· 

γ) αδυναμία δημιουργίας επαρκών 

νέων υποκείμενων ανοιγμάτων που 

ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη 

πιστωτική ποιότητα· 

7. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής καθορίζουν σαφώς: 

α) τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης 

οντότητας, του διαχειριστή και της 

διαχειριστικής του ομάδας, που πρέπει να 

διαθέτει την απαραίτητη 

εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση των 

υποκείμενων ανοιγμάτων και, κατά 

περίπτωση, του καταπιστευματικού 

διαχειριστή και άλλων παρόχων 

βοηθητικών υπηρεσιών· 

β) τις διαδικασίες και τις ευθύνες 

που απαιτούνται προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η 

αφερεγγυότητα από μέρους του 

διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της 

διαχείρισης· 

γ) διατάξεις που διασφαλίζουν την 

αντικατάσταση των αντισυμβαλλομένων 

παραγώγων και της τράπεζας τήρησης 
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λογαριασμού σε περίπτωση αθέτησης, 

αφερεγγυότητας ή άλλων συγκεκριμένων 

συμβάντων από μέρους τους, κατά 

περίπτωση. 

δ) Η ανάδοχη οντότητα εκτελεί η 

ίδια δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας 

και επαληθεύει ότι ο πωλητής πληροί τα 

δέοντα πρότυπα αναδοχής, καθώς και ότι 

η δυνατότητα διαχείρισης των 

ανοιγμάτων και οι διαδικασίες είσπραξης 

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 259 παράγραφος 3 στοιχεία θ) έως 

ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή 

ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι 

διαχείρισης κινδύνου τεκμηριώνονται 

δεόντως και εφαρμόζεται 

αποτελεσματικό σύστημα. 

Or. it 

 

Τροπολογία  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια συναλλαγή που υπάγεται στο 

πρόγραμμα ABCP πληροί τις απαιτήσεις 

του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, 

με εξαίρεση το άρθρο 7, το άρθρο 8 

παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 9 

παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 8 και το 

άρθρο 10 παράγραφος 3. Για τους 

σκοπούς του παρόντος τμήματος, οι όροι 

«διαχειριστής» και «αρχικός δανειοδότης» 

βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 7 

θεωρείται ότι υποδηλώνουν τον πωλητή. 

1. Μια συναλλαγή που υπάγεται στο 

πρόγραμμα ABCP πληροί τις απαιτήσεις 

του παρόντος άρθρου προκειμένου να 

χαρακτηρίζεται ως STS. Για τους 

σκοπούς του παρόντος τμήματος, οι όροι 

«διαχειριστής» και «αρχικός δανειοδότης» 

βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 7 

θεωρείται ότι υποδηλώνουν τον πωλητή. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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 

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. 

 

Τροπολογία  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η αποπληρωμή των κατόχων των 

θέσεων τιτλοποίησης δεν εξαρτάται, 

κυρίως, από την πώληση των στοιχείων 

ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα. Κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει για στοιχεία ενεργητικού των 

οποίων η τιμή διασφαλίζεται ή 

μετριάζεται πλήρως μέσω πραγματικής 

δέσμευσης από τον πωλητή ή άλλο τρίτο 

μέρος για επαναγορά ή 

αναχρηματοδότηση των στοιχείων 

ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα 

υποκείμενα ανοίγματα σε σταθερό ποσό. 

Αυτό δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη 

ανανέωση ή αναχρηματοδότηση των εν 

λόγω στοιχείων ενεργητικού. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  375 

Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από 

ένα σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που 

είναι ομοιογενή από την άποψη του τύπου 

των στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ καμία από 

αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω 

των τριών ετών. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα στεγαστικά 

ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

2. Τα ABCP και οι ιδιωτικές 

τιτλοποιήσεις υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των πέντε ετών, ενώ καμία 

από αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια 

άνω των επτά ετών. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα 

στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 



 

PE587.508v01-00 48/128 AM\1101734EL.doc 

EL 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προγράμματα ABCP παρέχουν κεφάλαιο κίνησης σε πολλές εταιρείες όλων των μεγεθών 

στην Ευρώπη. Αποτελούν πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης ιδίως για τις ΜΜΕ, τις μη εισηγμένες 

εταιρείες και τις εταιρείες χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση. Όπως διατυπώνεται σήμερα το 

κείμενο της Επιτροπής, πολλά από τα προγράμματα ABCP δεν θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

βάσει των κριτηρίων STS καθώς η πρόταση περιλαμβάνει έναν περιορισμό σχετικά με τη 

ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού. Έτσι θα αποκλείονταν στοιχεία ενεργητικού με 

μεγαλύτερες ημερομηνίες λήξης, όπως δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις εξοπλισμών ή πιο 

μακροπρόθεσμα δάνεια ΜΜΕ. Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει τις διαρθρωτικές 

ιδιαιτερότητες των ABCP, όπως ομάδες δανείων αγοράς αυτοκινήτου ή χρηματοδοτικών 

μισθώσεων που έχουν πιο μακροπρόθεσμη ληκτότητα στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού 

(έως 5-7 έτη). 

 

Τροπολογία  376 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ καμία από 

αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω 

των τριών ετών. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα στεγαστικά 

ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των πέντε ετών, ενώ καμία 

από αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια 

άνω των επτά ετών. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα 

στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 
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μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ καμία 

από αυτές δεν έχει εναπομένουσα 

διάρκεια άνω των τριών ετών. Τα 

υποκείμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν 

ενυπόθηκα στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια 

ή πλήρως εξασφαλισμένα στεγαστικά 

δάνεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 

παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα περιέχουν συμβατικά 

δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις, 

με πλήρη προσφυγή σε οφειλέτες, με 

καθορισμένη ροή πληρωμών που 

αφορούν πληρωμές μισθωμάτων, 

κεφαλαίου, τόκων ή σχετίζονται με τυχόν 

άλλο δικαίωμα απόκτησης εισοδήματος 

από στοιχεία ενεργητικού που εγγυώνται 

τις εν λόγω πληρωμές. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν κινητές 

αξίες, όπως ορίζονται στην οδηγία 

2014/65/ΕΕ. 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 4 και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των τεσσάρων ετών. 

Or. en 
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Τροπολογία  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των δύο ετών, ενώ καμία από 

αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω 

των τριών ετών. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα στεγαστικά 

ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

2. Οι συναλλαγές που υπάγονται στο 

πρόγραμμα ABCP υποστηρίζονται από ένα 

σύνολο υποκειμένων ανοιγμάτων που είναι 

ομοιογενή από την άποψη του τύπου των 

στοιχείων ενεργητικού και έχουν 

εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια 

ζωής όχι άνω των τριών ετών, ενώ καμία 

από αυτές δεν έχει εναπομένουσα διάρκεια 

άνω των έξι ετών. Τα υποκείμενα 

ανοίγματα δεν περιλαμβάνουν ενυπόθηκα 

στεγαστικά ή εμπορικά δάνεια ή πλήρως 

εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

περιέχουν συμβατικά δεσμευτικές και 

εκτελεστές υποχρεώσεις, με πλήρη 

προσφυγή σε οφειλέτες, με καθορισμένη 

ροή πληρωμών που αφορούν πληρωμές 

μισθωμάτων, κεφαλαίου, τόκων ή 

σχετίζονται με τυχόν άλλο δικαίωμα 

απόκτησης εισοδήματος από στοιχεία 

ενεργητικού που εγγυώνται τις εν λόγω 

πληρωμές. Τα υποκείμενα ανοίγματα δεν 

περιλαμβάνουν κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οποιεσδήποτε αναφερόμενες 

πληρωμές τόκων βάσει των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της 

συναλλαγής τιτλοποίησης βασίζονται σε 

επιτόκια της αγοράς που 

χρησιμοποιούνται συνήθως, αλλά δεν 

παραπέμπουν σε σύνθετους τύπους ή 

παράγωγα. 

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 9 

παράγραφος 3, σε μια συναλλαγή ABCP, 

το επιτόκιο ή άλλη απόδοση επί των 

στοιχείων παθητικού της συναλλαγής 

τιτλοποίησης του προγράμματος ABCP 

μπορεί να βασίζεται στο κόστος 

κεφαλαίων του προγράμματος ABCP, 

συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, 

των εξόδων έκδοσης εμπορικών 

χρεογράφων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προγράμματα οχημάτων τιτλοποίησης τύπου ABCP συνήθως διαρθρώνουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές έτσι ώστε να καταβάλλεται τόκος ή απόδοση βάσει του κόστους κεφαλαίων του 

οχήματος τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξόδων έκδοσης εμπορικών 

χρεογράφων, των εξόδων χρηματοδότησης ρευστότητας ή δέσμευσης ρευστότητας και λοιπών 

εξόδων που σχετίζονται με την εν λόγω συναλλαγή ή τα στοιχεία ενεργητικού του οχήματος 

τιτλοποίησης γενικότερα. Έτσι αποφεύγεται ή περιορίζεται τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ των 

αποδόσεων επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του προγράμματος και των 

λειτουργικών εξόδων. 

 

Τροπολογία  380 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 − παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

προκύπτουν από τη συνήθη ροή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

πωλητή, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αναδοχής, τα οποία δεν υπολείπονται σε 

αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει ο 

πωλητής για τη δημιουργία παρόμοιων 

ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. 

Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

αναδοχής γνωστοποιούνται πλήρως στους 

5. Τα υποκείμενα ανοίγματα 

προκύπτουν από τη συνήθη ροή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

πωλητή, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αναδοχής, τα οποία δεν υπολείπονται σε 

αυστηρότητα εκείνων που εφαρμόζει ο 

πωλητής για τη δημιουργία παρόμοιων 

ανοιγμάτων που δεν τιτλοποιούνται. 

Ουσιώδεις αλλαγές των προτύπων 

αναδοχής γνωστοποιούνται στην ανάδοχη 
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δυνητικούς επενδυτές. Στην περίπτωση 

τιτλοποιήσεων όπου τα υποκείμενα 

ανοίγματα είναι στεγαστικά δάνεια, το 

σύνολο των δανείων δεν περιλαμβάνει 

δάνεια που διατίθενται στην αγορά και 

είχαν συναφθεί με την παραδοχή ότι ο 

αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, 

οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί 

ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται 

να μην έχουν επαληθευτεί από τον 

δανειοδότη. Ο πωλητής διαθέτει 

τεχνογνωσία στη δημιουργία ανοιγμάτων 

παρόμοιων με εκείνα που δεν 

τιτλοποιούνται. 

οντότητα και άλλα μέρη άμεσα 

εκτεθειμένα στη συναλλαγή ABCP χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στην 

περίπτωση τιτλοποιήσεων όπου τα 

υποκείμενα ανοίγματα είναι στεγαστικά 

δάνεια, το σύνολο των δανείων δεν 

περιλαμβάνει δάνεια που διατίθενται στην 

αγορά και είχαν συναφθεί με την παραδοχή 

ότι ο αιτών δάνειο ή, κατά περίπτωση, 

οποιοσδήποτε μεσάζων, έχει ενημερωθεί 

ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται 

να μην έχουν επαληθευτεί από τον 

δανειοδότη. Ο πωλητής διαθέτει πείρα στη 

δημιουργία ανοιγμάτων παρόμοιων με 

εκείνα που δεν τιτλοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τρέχουσα πρόταση ορίζει σημαντική και λεπτομερή δημόσια γνωστοποίηση στοιχείων που 

αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες, η οποία μπορεί να είναι δυσανάλογη και άνευ σημασίας για 

τον επενδυτή ως προς τη δέουσα επιμέλειά του. 

 

Τροπολογία  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αδυναμία δημιουργίας επαρκών νέων 

υποκείμενων ανοιγμάτων που 

ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη 

πιστωτική ποιότητα· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις συναλλαγές εμπορικών απαιτήσεων ABCP, πολύ συχνά το υποκείμενο άνοιγμα 

παρουσιάζει διακυμάνσεις και δεν επιτυγχάνεται το μέγιστο όριο αγοράς. Αυτό οφείλεται στη 

φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού και είναι 

άνευ σημασίας για τα κριτήρια STS. Συνεπώς αυτή η απαίτηση θα πρέπει να διαγραφεί. 
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Τροπολογία  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανάδοχη οντότητα εκτελεί η ίδια 

δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας και 

επαληθεύει ότι ο πωλητής πληροί τα 

δέοντα πρότυπα αναδοχής, καθώς και ότι 

η δυνατότητα διαχείρισης των 

ανοιγμάτων και οι διαδικασίες είσπραξης 

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 259 παράγραφος 3 στοιχεία θ) έως 

ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή 

ισοδύναμες απαιτήσεις τρίτων χωρών. 

Η ανάδοχη οντότητα εκτελεί η ίδια 

δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας και 

επαληθεύει ότι ο πωλητής πληροί τα 

δέοντα πρότυπα αναδοχής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο 259 παράγραφος 3 στοιχεία θ) έως ιγ) γιατί 

οι αντίστοιχες απαιτήσεις σχετίζονται με το πρόγραμμα ABCP και δεν συνάδουν με τη 

δυνατότητα διαχείρισης των ανοιγμάτων και τις διαδικασίες είσπραξης μίας μεμονωμένης 

συναλλαγής. 

 

Τροπολογία  383 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 1.  Η ανάδοχη οντότητα του 

προγράμματος ABCP είναι πιστωτικό 

ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα 

με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή 

ρυθμιζόμενος διαχειριστής κεφαλαίων ή 

στοιχείων ενεργητικού. 
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 2.  Η ανάδοχη οντότητα ενός 

προγράμματος ABCP είναι πάροχος 

ταμειακής διευκόλυνσης και υποστηρίζει 

όλες τις θέσεις τιτλοποίησης σε επίπεδο 

προγράμματος ABCP καλύπτοντας όλους 

τους κινδύνους ρευστότητας, τους 

πιστωτικούς κινδύνους και οποιονδήποτε 

ουσιαστικό κίνδυνο απομείωσης της 

αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα 

συναλλαγής και τα γενικότερα έξοδα του 

προγράμματος με αυτήν τη στήριξη. Η 

ανάδοχη οντότητα γνωστοποιεί μια 

περιγραφή της στήριξης που παρέχεται 

σε επίπεδο συναλλαγών στους επενδυτές, 

καθώς και μια περιγραφή των 

παρεχομένων ταμειακών διευκολύνσεων. 

 3. Η ανάδοχη οντότητα του 

προγράμματος ABCP εξακριβώνει πριν 

να εκτεθεί σε συναλλαγή ABCP ότι ο 

πωλητής χορηγεί όλες τις πιστώσεις του 

βάσει εύλογων και σαφώς 

προσδιορισμένων κριτηρίων και σαφώς 

καθορισμένων διαδικασιών έγκρισης, 

τροποποίησης, ανανέωσης και 

χρηματοδότησης αυτών των πιστώσεων 

και ότι διαθέτει αποτελεσματικά 

συστήματα για την εφαρμογή των εν λόγω 

κριτηρίων και διαδικασιών. Η ανάδοχη 

οντότητα εκτελεί η ίδια δραστηριότητες 

δέουσας επιμέλειας και εξακριβώνει ότι ο 

πωλητής πληροί τα δέοντα πρότυπα 

αναδοχής, καθώς και ότι η δυνατότητα 

διαχείρισης των ανοιγμάτων και οι 

διαδικασίες είσπραξης πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 259 παράγραφος 

3 στοιχεία θ) έως ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 ή ισοδύναμες απαιτήσεις 

τρίτων χωρών. Οι πολιτικές, οι 

διαδικασίες και οι έλεγχοι διαχείρισης 

κινδύνου τεκμηριώνονται δεόντως και 

εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα. 

 4.  Ο πωλητής, στο επίπεδο μιας 

συναλλαγής, ή η ανάδοχη οντότητα, στο 

επίπεδο του προγράμματος ABCP, πληροί 

την απαίτηση διατήρησης κινδύνου 

σύμφωνα με το άρθρο 4. 
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 5.  Το άρθρο 5 εφαρμόζεται σε 

προγράμματα ABCP. Η ανάδοχη 

οντότητα του προγράμματος ABCP είναι 

υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 5 και: 

 α)  παρέχει όλες τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που απαιτούνται από το 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) στους 

επενδυτές, οι δε πληροφορίες αυτές 

επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο· 

 β)  καθιστά διαθέσιμες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως 

ε) του παρόντος κανονισμού. 

 6.  Σε περίπτωση που η ανάδοχη 

οντότητα δεν ανανεώσει τη 

χρηματοδοτική δέσμευση της ταμειακής 

διευκόλυνσης πριν από τη λήξη της, η 

ταμειακή διευκόλυνση αίρεται και οι 

λήγοντες τίτλοι αποπληρώνονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ παρέχουν στους 

κατόχους της θέσης τιτλοποίησης 

πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τις 

στατικές και δυναμικές ιστορικές 

επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις 

ζημίες, όπως δεδομένα για τις 

καθυστερήσεις και την αθέτηση, για 

ανοίγματα ουσιαστικά παρόμοια με 

εκείνα που τιτλοποιήθηκαν. Εάν η 

ανάδοχη οντότητα δεν έχει πρόσβαση στα 

δεδομένα αυτά, λαμβάνει από τον πωλητή 

στατική ή δυναμική πρόσβαση στα 
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δεδομένα, στο ιστορικό απόδοσης, όπως 

δεδομένα για τις καθυστερήσεις και την 

αθέτηση, για ανοίγματα ουσιαστικά 

παρόμοια με εκείνα που τιτλοποιήθηκαν. 

Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ιστορική 

περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών, 

εκτός από την περίπτωση εμπορικών 

απαιτήσεων και άλλων βραχυπρόθεσμων 

εισπρακτέων απαιτήσεων για τα οποία η 

ιστορική περίοδος δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη των τριών ετών. Οι πηγές των 

δεδομένων και η βάση για τη διεκδίκηση 

της ομοιότητας γνωστοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αντί της αναφοράς στο άρθρο 10 παράγραφος 1 για τις συναλλαγές ABCP, αυτό το ζήτημα θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ξεχωριστή παράγραφο στο άρθρο 12. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα δεδομένα σχετικά με τα ιστορικά αθέτησης θα πρέπει να 

παρέχονται μόνο στους κατόχους των θέσεων τιτλοποίησης. Σε περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενου προγράμματος ABCP, οι επενδυτές προστατεύονται από την ταμειακή 

διευκόλυνση. Ως εκ τούτου, οι δυνητικοί επενδυτές, δεν χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με 

ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημίες για να λάβουν επενδυτική απόφαση εν 

επιγνώσει. Επιπλέον, η διάρκεια των χρονοσειρών για τα ιστορικά δεδομένα περιορίζεται στα 

τρία χρόνια για τις εμπορικές απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13 

Απαιτήσεις σε επίπεδο προγράμματος 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

2.  Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης πληρούν την απαίτηση περί 

διαγράφεται 
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διατήρησης κινδύνου σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. 

3.  Το πρόγραμμα ABCP δεν αποτελεί 

επανατιτλοποίηση και η πιστωτική 

ενίσχυση δεν δημιουργεί δεύτερο στρώμα 

τμηματοποίησης σε επίπεδο 

προγράμματος. 

4.  Η ανάδοχη οντότητα του 

προγράμματος ABCP είναι πιστωτικό 

ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα 

με την οδηγία 2013/36/ΕΕ. Η ανάδοχη 

οντότητα είναι πάροχος ταμειακής 

διευκόλυνσης και υποστηρίζει όλες τις 

θέσεις τιτλοποίησης σε επίπεδο 

συναλλαγών στο πλαίσιο του 

προγράμματος ABCP και καλύπτει όλους 

τους κινδύνους ρευστότητας, τους 

πιστωτικούς κινδύνους, οποιοδήποτε 

ουσιαστικό κίνδυνο απομείωσης αξίας 

των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, καθώς 

και τα έξοδα συναλλαγής και τα 

γενικότερα έξοδα του προγράμματος. 

5.  Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από 

πρόγραμμα ABCP δεν περιλαμβάνουν 

δικαιώματα προαίρεσης, ρήτρες 

παράτασης ή άλλες ρήτρες, οι οποίες 

επηρεάζουν την οριστική λήξη τους. 

6.  Οι επιτοκιακοί και 

συναλλαγματικοί κίνδυνοι που 

προκύπτουν από το πρόγραμμα ABCP 

μετριάζονται και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό 

γνωστοποιούνται. Παράγωγα 

χρησιμοποιούνται σε επίπεδο 

προγράμματος μόνο με σκοπό στην 

αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου 

και του κινδύνου επιτοκίου. Η 

τεκμηρίωση των παραγώγων αυτών 

γίνεται σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή 

χρηματοοικονομικά πρότυπα. 

7.  Η τεκμηρίωση που σχετίζεται με 

το πρόγραμμα καθορίζει σαφώς: 

α)  τις ευθύνες του 

καταπιστευματικού διαχειριστή και 

άλλων οντοτήτων με καθήκοντα 

καταπιστευματοδόχου προς επενδυτές· 
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β)  διατάξεις που διευκολύνουν την 

έγκαιρη επίλυση διαφορών μεταξύ της 

ανάδοχης οντότητας και των κατόχων 

των θέσεων τιτλοποίησης· 

γ)  τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης 

οντότητας και της διαχειριστικής της 

ομάδας, που πρέπει να διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την 

αναδοχή πιστώσεων, του 

καταπιστευματικού διαχειριστή και 

άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών· 

δ)  τις διαδικασίες και τις ευθύνες 

που απαιτούνται προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η 

αφερεγγυότητα από μέρους του 

διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της 

διαχείρισης· 

ε)  διατάξεις για την αντικατάσταση 

των αντισυμβαλλομένων παραγώγων και 

της τράπεζας τήρησης λογαριασμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP, σε 

περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας 

και άλλων συγκεκριμένων συμβάντων 

από μέρους τους, κατά περίπτωση. 

στ)  ότι σε περίπτωση 

προσδιορισμένων γεγονότων, αδυναμίας 

πληρωμής ή αφερεγγυότητας της 

ανάδοχης οντότητας, προβλέπονται 

διορθωτικά μέτρα που επιτυγχάνουν, 

κατά περίπτωση, εξασφάλιση της 

χρηματοδοτικής δέσμευσης ή 

αντικατάσταση του παρόχου ταμειακής 

διευκόλυνσης. Σε περίπτωση που ο 

πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης δεν 

ανανεώσει τη χρηματοδοτική δέσμευση 

εντός 30 ημερών από τη λήξη της, η 

ταμειακή διευκόλυνση αίρεται, οι 

λήγοντες τίτλοι αποπληρώνονται και 

παύουν οι συναλλαγές αγοράς 

ανοιγμάτων, ενώ αποσβένονται τα 

υφιστάμενα υποκείμενα ανοίγματα. 

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι 

διαχείρισης κινδύνου τεκμηριώνονται 

δεόντως και εφαρμόζεται 

αποτελεσματικό σύστημα. 
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8.  Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα 

τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους 

επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  386 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 

παράγραφοι 1α έως 1δ, 1η έως 1ι και 3 

έως 7. 

 Ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον το 70 % 

του συγκεντρωτικού ποσού των 

υποκείμενων ανοιγμάτων των 

συναλλαγών στο πλαίσιο προγράμματος 

ABCP και τα οποία χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 

1ε έως 1ζ και στην παράγραφο 2. 

 Για περίοδο δύο ετών από την ... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού], έως το 20 % του 

εν λόγω συγκεντρωτικού ποσού μπορεί να 

συνιστά ανοίγματα των συναλλαγών 

τιτλοποίησης που δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις αυτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία ενεργητικού των προγραμμάτων ABCP μπορούν να περιλαμβάνουν όχι μόνο 

συναλλαγές τιτλοποίησης αλλά και συναλλαγές εξασφαλισμένης δανειοδότησης ή λοιπές 

συναλλαγές που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν 

«τιτλοποιήσεις» σύμφωνα με τον ορισμό του ΚΚΑ. Οι εν λόγω συναλλαγές –οι οποίες συχνά 

παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για ΜΜΕ που είναι πελάτες των τραπεζικών ανάδοχων 

οντοτήτων– δεν θα ενέπιπταν καθόλου στον ορισμό της τιτλοποίησης του ΚΚΑ ούτε θα 

συμμορφώνονταν προς τα κριτήρια χαρακτηρισμού των τιτλοποιήσεων. Είναι σημαντικό τα 

κριτήρια να επιτρέπουν σε ένα πρόγραμμα ABCP να χρηματοδοτεί αυτές τις συναλλαγές που δεν 

συνιστούν τιτλοποιήσεις, χωρίς να επηρεάζεται η ιδιότητά του ως πρόγραμμα ABCP που πληροί 

τις προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  388 

Burkhard Balz 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού, με εξαίρεση τις μεμονωμένες 

συναλλαγές που ανέρχονται έως το 15 % 

του συγκεντρωτικού ποσού των 

υποκείμενων ανοιγμάτων προγράμματος 

ABCP. 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι συναλλαγές που υπάγονται 

σε πρόγραμμα ABCP πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Το 70 % των συναλλαγών ABCP 

που υπάγονται σε πρόγραμμα ABCP, όπως 

μετριέται βάσει του όγκου των 

τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, πληροί τις 

απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 
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with single STS requirements. 

 

Τροπολογία  390 

Morten Messerschmidt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από 

πρόγραμμα ABCP δεν περιλαμβάνουν 

δικαιώματα προαίρεσης, ρήτρες 

παράτασης ή άλλες ρήτρες, οι οποίες 

επηρεάζουν την οριστική λήξη τους. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πολλά προγράμματα ABCP πολλαπλών πωλητών που είναι σημαντικά για τη χρηματοδότηση 

στοιχείων ενεργητικού της πραγματικής οικονομίας, όπως εμπορικές απαιτήσεις, δάνεια αγοράς 

αυτοκινήτου, χρηματοδοτικές μισθώσεις κ.λπ. έχουν ενισχύσει τη δυνατότητα έκδοσης 

εμπορικών χρεογράφων με δικαιώματα αγοράς (που κατέχει το όχημα τιτλοποίησης) ή 

δικαιώματα πώλησης (που κατέχει ο επενδυτής) για τους σκοπούς της συνετής διαχείρισης 

ρευστότητας. Επίσης, στο άρθρο 13 παράγραφος 4 ορίζεται ότι «η ανάδοχη οντότητα του 

προγράμματος ABCP είναι πιστωτικό ίδρυμα ... και υποστηρίζει όλες τις θέσεις τιτλοποίησης σε 

επίπεδο συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP και καλύπτει όλους τους κινδύνους 

ρευστότητας, τους πιστωτικούς κινδύνους» έτσι ώστε ο κίνδυνος για τον επενδυτή να είναι ο 

κίνδυνος της ανάδοχης οντότητας. 

 

Τροπολογία  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από 

πρόγραμμα ABCP δεν περιλαμβάνουν 

δικαιώματα προαίρεσης, ρήτρες 

παράτασης ή άλλες ρήτρες, οι οποίες 

επηρεάζουν την οριστική λήξη τους. 

5. Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από 

πρόγραμμα ABCP και περιλαμβάνουν 

δικαιώματα προαίρεσης, ρήτρες 

παράτασης ή άλλες ρήτρες, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια της μεταβιβάζουσας 

οντότητας, της ανάδοχης οντότητας ή 
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της ΟΕΣΤ και οι οποίες επηρεάζουν την 

οριστική λήξη τους δεν θεωρούνται STS. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει μόνο για το δομημένο ABCP που έχει εκδοθεί. Επιπλέον, 

δεν εξαιρείται το ABCP όπου ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη λήξη του 

εμπορικού χρεογράφου. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος μπορεί να συνυπάρχουν εμπορικά 

χρεόγραφα που έχουν π.χ. δικαιώματα πώλησης για τον επενδυτή (δομημένο εμπορικό 

χρεόγραφο) και απλά ABCP (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης). Σε αυτή την περίπτωση ένα απλό 

(ABCP μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί τιτλοποίηση STS όταν –την ίδια στιγμή– το 

δομημένο εμπορικό χρεόγραφο δεν αποτελεί τιτλοποίηση STS. Διαφορετικά, ένα δομημένο 

εμπορικό χρεόγραφο θα επηρέαζε δυσμενώς όλα τα μη δομημένα ABCP. 

 

Τροπολογία  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις ευθύνες του 

καταπιστευματικού διαχειριστή και 

άλλων οντοτήτων με καθήκοντα 

καταπιστευματοδόχου προς επενδυτές· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  393 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις ευθύνες του καταπιστευματικού 

διαχειριστή και άλλων οντοτήτων με 

καθήκοντα καταπιστευματοδόχου προς 

επενδυτές· 

α) τις ευθύνες του καταπιστευματικού 

διαχειριστή και άλλων οντοτήτων, εφόσον 

υπάρχουν, με καθήκοντα 

καταπιστευματοδόχου προς επενδυτές· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Λόγω του ότι το ABCP έχει μικρή ληκτότητα και πλήρη στήριξη ως προς τη ρευστότητα και την 

πίστωση από την τραπεζική ανάδοχη οντότητα, οι δομές του προγράμματος συνήθως δεν 

απαιτούν καταπιστευματικό διαχειριστή των ομολογιούχων ή άλλον αντιπρόσωπο των 

ομολογιούχων ή διατάξεις για τις συνεδριάσεις των ομολογιούχων. 

 

Τροπολογία  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διατάξεις που διευκολύνουν την 

έγκαιρη επίλυση διαφορών μεταξύ της 

ανάδοχης οντότητας και των κατόχων 

των θέσεων τιτλοποίησης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διατάξεις που διευκολύνουν την 

έγκαιρη επίλυση διαφορών μεταξύ της 

ανάδοχης οντότητας και των κατόχων 

των θέσεων τιτλοποίησης· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση για θέσπιση διατάξεων με σκοπό τη διευκόλυνση της επίλυσης διαφορών μεταξύ 

της ανάδοχης οντότητας και των επενδυτών δεν συνάδει με την αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
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είδους επενδυτικού προϊόντος και δεν θα δικαιολογούνταν καθώς, δεδομένης της δομής και των 

όρων των εν λόγω προγραμμάτων, δεν είναι πιθανόν να προκύψει καμία τέτοια διαφορά. 

 

Τροπολογία  396 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης 

οντότητας και της διαχειριστικής της 

ομάδας, που πρέπει να διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την 

αναδοχή πιστώσεων, του 

καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων 

παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών· 

γ) τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της ανάδοχης 

οντότητας που πρέπει να διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την 

αναδοχή πιστώσεων και, κατά περίπτωση, 

του καταπιστευματικού διαχειριστή και 

άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος θα ορίζουν συμβατικές υποχρεώσεις για την 

ανάδοχη οντότητα, αλλά η διαχειριστική ομάδα δεν θα έχει άμεσες συμβατικές υποχρεώσεις 

προς τα άλλα μέρη. Πολλά προγράμματα ABCP δεν έχουν καταπιστευματικό διαχειριστή. 

 

Τροπολογία  397 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις διαδικασίες και τις ευθύνες 

που απαιτούνται προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η αθέτηση ή η 

αφερεγγυότητα από μέρους του 

διαχειριστή δεν θα επιφέρει τη λήξη της 

διαχείρισης· 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε προγράμματα ABCP, ο όρος «διαχειριστής» αναφέρεται γενικότερα σε διαχειριστή 

υποκείμενης συναλλαγής· σε επίπεδο προγράμματος γενικότερα δεν υπάρχει «διαχειριστής», 

αλλά η ανάδοχη οντότητα διαχειρίζεται το πρόγραμμα ως «διαχειριστής προγράμματος». 

Καθώς τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σημαντικά στην πιστωτική ποιότητα και τις 

ικανότητες της ανάδοχης οντότητας, δεν είναι λογικό να απαιτούνται διατάξεις για τη συνέχιση 

του προγράμματος κατόπιν αθέτησης ή αφερεγγυότητας από μέρους της ανάδοχης οντότητας. 

 

Τροπολογία  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) διατάξεις για την αντικατάσταση 

των αντισυμβαλλομένων παραγώγων και 

της τράπεζας τήρησης λογαριασμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP, σε 

περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας 

και άλλων συγκεκριμένων συμβάντων 

από μέρους τους, κατά περίπτωση. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε ένα πλήρως υποστηριζόμενο πρόγραμμα ABCP, η ανάδοχη οντότητα φέρει όλους τους 

κινδύνους των επενδυτών. Ως εκ τούτου, υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση του τόκου μεταξύ των 

μερών αυτών. Για τον λόγο αυτό, οι απαιτήσεις στα στοιχεία α) και β) είναι περιττές και θα 

πρέπει να διαγραφούν. Επιπλέον, η απαίτηση στο στοιχείο ε) δεν είναι απαραίτητη, αν η 

ταμειακή διευκόλυνση καλύπτει την αθέτηση και τα περαιτέρω συγκεκριμένα συμβάντα του 

αντισυμβαλλόμενου παραγώγου και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού. 

 

Τροπολογία  399 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ότι σε περίπτωση προσδιορισμένων 

γεγονότων, αδυναμίας πληρωμής ή 

αφερεγγυότητας της ανάδοχης 

οντότητας, προβλέπονται διορθωτικά 

μέτρα που επιτυγχάνουν, κατά 

περίπτωση, εξασφάλιση της 

χρηματοδοτικής δέσμευσης ή 

αντικατάσταση του παρόχου ταμειακής 

διευκόλυνσης. Σε περίπτωση που ο 

πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης δεν 

ανανεώσει τη χρηματοδοτική δέσμευση 

εντός 30 ημερών από τη λήξη της, η 

ταμειακή διευκόλυνση αίρεται, οι λήγοντες 

τίτλοι αποπληρώνονται και παύουν οι 

συναλλαγές αγοράς ανοιγμάτων, ενώ 

αποσβένονται τα υφιστάμενα υποκείμενα 

ανοίγματα. 

ότι, σε περίπτωση που ο πάροχος 

ταμειακής διευκόλυνσης δεν ανανεώσει τη 

χρηματοδοτική δέσμευση στο πλαίσιο 

ταμειακής διευκόλυνσης εντός 30 ημερών 

πριν από τη λήξη της, η ταμειακή 

διευκόλυνση αίρεται και χρησιμοποιείται 

για την αποπληρωμή των τίτλων που 

λήγουν και παύουν οι συναλλαγές αγοράς 

ανοιγμάτων, ενώ αποσβένονται τα 

υφιστάμενα υποκείμενα ανοίγματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προγράμματα ABCP εξαρτώνται από την πιστωτική ποιότητα και την πείρα της ανάδοχης 

οντότητας και δεν θα ήταν λογικό να απαιτείται η αντικατάσταση σε περίπτωση αφερεγγυότητας 

ή αθέτησης από μέρους της ανάδοχης οντότητας. Επιπλέον, αν αρθεί η ταμειακή διευκόλυνση 

πριν από τη λήξη της και χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τίτλων που λήγουν, δεν υπάρχει 

λόγος να ζητηθεί η παύση της αγοράς ανοιγμάτων από τις υποκείμενες συναλλαγές. 

 

Τροπολογία  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

διαγράφεται 
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πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα 

τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους 

επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως διατυπώνεται, κάτι τέτοιο θα καθιστούσε όλες τις μεταβιβάζουσες οντότητες σε ένα 

πρόγραμμα ABCP από κοινού υπεύθυνες για τη δημοσίευση πληροφοριών, εγγράφων και 

κοινοποιήσεων σχετικά με το επίπεδο των δανείων στους κατόχους ABCP. Οι επενδυτές θα 

λάμβαναν ενδεχομένως χιλιάδες στοιχεία σε μηνιαία βάση, καθώς και δεκάδες έγγραφα 

συναλλαγών τα οποία είναι απίθανο να έχουν τον χρόνο ή τους πόρους να εξετάσουν σωστά. 

Αυτό το επίπεδο γνωστοποίησης δεν είναι αναλογικό δεδομένου ότι οι επενδυτές ABCP 

συνήθως κατέχουν ABCP ως βραχυπρόθεσμη επένδυση που γίνεται συχνά αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης. Η γνωστοποίηση πληροφοριών για το επίπεδο των δανείων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται προς όφελος της τράπεζας του οχήματος τιτλοποίησης που εγγυάται το ABCP. 

 

Τροπολογία  401 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

8. Η ανάδοχη οντότητα του 

προγράμματος και ο εκδότης 

συμμορφώνονται προς το άρθρο 5 και 

διαθέτουν, πριν από την τιμολόγηση, όλες 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 

του άρθρου 5 παράγραφος 1α, σύμφωνα 
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πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν από 

την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης στους επενδυτές, το 

αργότερο εντός 15 ημερών. 

με την παράγραφο 8α του παρόντος 

άρθρου. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 

του άρθρου 5 παράγραφος 1α στοιχεία β) 

έως ε) και του άρθρου 5 παράγραφος 1β 
στοιχεία β) έως ε), σύμφωνα με την 

παράγραφο 8α, τουλάχιστον υπό μορφή 

σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή, πριν 

από την τιμολόγηση. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8α, το αργότερο εντός 15 

ημερών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε προγράμματα πολλαπλών πωλητών, οι μεταβιβάζουσες οντότητες δεν θα συμμετέχουν στην 

παροχή πληροφοριών σε επενδυτές ABCP ή λοιπούς επενδυτές ή δυνητικούς επενδυτές σε 

επίπεδο προγράμματος. Οι προτεινόμενοι χρόνοι παροχής πληροφοριών σε υποψήφιους 

επενδυτές δεν έχουν νόημα για τα προγράμματα εμπορικών χρεογράφων, όπου νέοι τίτλοι 

προσφέρονται καθημερινά και η τιμολόγηση και ο διακανονισμός πραγματοποιούνται εντός 

ωρών. 

 

Τροπολογία  402 

Michael Theurer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

8. Η ανάδοχη οντότητα έχει την 

ευθύνη συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του 

παρόντος κανονισμού σε επίπεδο 

προγράμματος ABCP και διαθέτει στους 

δυνητικούς επενδυτές, πριν από την 

τιμολόγηση: 
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μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό 

επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν τα 

τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους 

επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών. 

 α) όλες τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

 β) τις πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 

στοιχεία β) έως ε) του παρόντος 

κανονισμού. 

 Στην περίπτωση πλήρως 

υποστηριζόμενου προγράμματος ABCP 

κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφος 21, κανένα έγγραφο 

τεκμηρίωσης συναλλαγών δεν 

γνωστοποιείται στους επενδυτές. Τα 
έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται 

στο στοιχείο β) σημεία ii) έως vi) μπορούν 

να διατίθενται σε συνοπτική μορφή στα 

τελικά έγγραφα προσφοράς ή στο 

ενημερωτικό δελτίο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μόνο η ανάδοχη οντότητα θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διάθεση των πληροφοριών στον 

επενδυτή και μόνο στο επίπεδο προγράμματος. Σε πρόγραμμα πολλαπλών πωλητών, 

τιτλοποιούνται οι εισπρακτέες απαιτήσεις από πολλές μεταβιβάζουσες οντότητες της 

πραγματικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, η επιμέρους μεταβιβάζουσα οντότητα μπορεί να 

παράσχει πληροφορίες μόνο για τα δικά της χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά 

με τις υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)] διατίθενται 

μόνο σε συγκεντρωτική μορφή στους επενδυτές. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης σε επίπεδο 

προγράμματος μπορούν να περιγράφονται στα έγγραφα προσφοράς (π.χ. στο σημείωμα 

επενδυτή). 
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Τροπολογία  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 − παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ έχουν από 

κοινού την ευθύνη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού σε 

επίπεδο προγράμματος ABCP και 

διαθέτουν στους δυνητικούς επενδυτές, 

πριν από την τιμολόγηση, όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν, πριν 

από την τιμολόγηση, τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), 

τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου ή στην 

αρχική τους μορφή, όπου αυτό επιτρέπεται 

από το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ διαθέτουν 

τα τελικά έγγραφα τεκμηρίωσης στους 

επενδυτές, το αργότερο εντός 15 ημερών. 

8. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα έχουν από κοινού την 

ευθύνη συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του 

παρόντος κανονισμού σε επίπεδο 

προγράμματος ABCP και εξασφαλίζουν 

ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) καθίστανται διαθέσιμες στους 

δυνητικούς επενδυτές, πριν από την 

τιμολόγηση. Η μεταβιβάζουσα οντότητα 

και η ανάδοχη οντότητα εξασφαλίζουν ότι 

οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε) 

καθίστανται διαθέσιμες, πριν από την 

τιμολόγηση, τουλάχιστον υπό μορφή 

σχεδίου ή στην αρχική τους μορφή, όπου 

αυτό επιτρέπεται από το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα εξασφαλίζουν ότι τα τελικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης καθίστανται 

διαθέσιμα στους επενδυτές, το αργότερο 

εντός 15 ημερών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Για δημόσιες τιτλοποιήσεις, οι 
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πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 καθίστανται δημοσίως 

διαθέσιμες. Για ιδιωτικές τιτλοποιήσεις, 

οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 8 καθίστανται διαθέσιμες 

στους επενδυτές και, κατόπιν αιτήματος, 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  405 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας της 

ESDR που αναφέρονται στην παράγραφο 

5 του παρόντος άρθρου, ότι η τιτλοποίηση 

πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 

10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού («κοινοποίηση STS»). Τόσο η 

ESDR όσο και η ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιούν 

την κοινοποίηση STS στον επίσημο 

δικτυακό τόπο τους, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4. Η σωστή χρήση του 

διαύλου επικοινωνίας της ESDR θα 

εξασφαλίσει την έγκαιρη ενημέρωση των 

αρμόδιων αρχών. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. Σε περίπτωση που η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

συμφωνήσει μεταξύ τους ποια οντότητα 

θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου, η μεταβιβάζουσα 

οντότητα συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις αυτές. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 

έως 13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος 

κανονισμού («κοινοποίηση STS»). Η 

ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί την κοινοποίηση 

STS στον επίσημο δικτυακό τόπο της, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

Ενημερώνουν, επίσης, την αρμόδια αρχή. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης 

ορίζουν μεταξύ τους μία οντότητα που θα 

αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για 

επενδυτές και αρμόδιες αρχές. 

Or. it 

 

Τροπολογία  407 

Michael Theurer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 



 

PE587.508v01-00 74/128 AM\1101734EL.doc 

EL 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Σε περίπτωση 

προγράμματος ABCP με πολλαπλές 

μεταβιβάζουσες οντότητες, κάθε 

μεταβιβάζουσα οντότητα ενημερώνει την 

ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 12 μόνο για τη δική της 

συναλλαγή και ανώνυμα. Όσον αφορά τις 

δημόσιες τιτλοποιήσεις, η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε πρόγραμμα ABCP, οι πολλαπλοί πωλητές πωλούν τις εισπρακτέες απαιτήσεις τους σε μία 

από τις συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό μπορούν να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους μόνο σε 

σχέση με τη «δική τους» συναλλαγή και όχι με το συνολικό πρόγραμμα ABCP. Επομένως, σε 

τέτοια προγράμματα ABCP, κάθε μεταβιβάζουσα οντότητα υποχρεούται να δηλώσει ότι η 

τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 μόνο για τη «δική της» συναλλαγή. Επιπλέον, 

ο ανώνυμος χαρακτήρας της συναλλαγής πρέπει να διατηρείται, αν η κοινοποίηση STS 

γνωστοποιείται σε επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

 

Τροπολογία  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 
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ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους μία 

οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και αρμόδιες 

αρχές. 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

εξουσιοδοτεί τον αντίστοιχο τρίτο φορέα 

που θα καθορίσει τη συμμόρφωση STS. 

Επίσης, η ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί την 

κοινοποίηση STS στον επίσημο δικτυακό 

τόπο της, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

και ενημερώνει την αρμόδια αρχή. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης 

ορίζουν μεταξύ τους μία οντότητα που θα 

αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για 

επενδυτές και αρμόδιες αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ τους 

μία οντότητα που θα αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής για επενδυτές και 

αρμόδιες αρχές. 

1. Ο καταπιστευματικός 

διαχειριστής των ΟΕΣΤ ενημερώνει την 

ΕΑΚΑΑ, μέσω του υποδείγματος που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 

παρόντος άρθρου, ότι η τιτλοποίηση 

πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 

10 ή των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού («κοινοποίηση STS»). Η 

ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί την κοινοποίηση 

STS στον επίσημο δικτυακό τόπο της, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ ενημερώνουν, 

επίσης, την αρμόδια αρχή τους. Η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ είναι υπεύθυνες από 

κοινού για τη διαρκή συμμόρφωση προς 

τα κριτήρια STS. 

Or. en 
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Τροπολογία  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ από κοινού, 

μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 

13 του παρόντος κανονισμού 

(«κοινοποίηση STS»). Η ΕΑΚΑΑ 

δημοσιοποιεί την κοινοποίηση STS στον 

επίσημο δικτυακό τόπο της, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4. Ενημερώνουν, επίσης, 

την αρμόδια αρχή. Η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης ορίζουν μεταξύ 

τους μία οντότητα που θα αποτελεί το 

πρώτο σημείο επαφής για επενδυτές και 

αρμόδιες αρχές. 

1. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες και 

οι ανάδοχες οντότητες ενημερώνουν την 

ΕΑΚΑΑ από κοινού, μέσω του 

υποδείγματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ότι η 

τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις των 

άρθρων 7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 

του παρόντος κανονισμού («κοινοποίηση 

STS»). Η ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί την 

κοινοποίηση STS στον επίσημο δικτυακό 

τόπο της, σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

Ενημερώνουν, επίσης, την αρμόδια αρχή. 

Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα μιας τιτλοποίησης ορίζουν 

μεταξύ τους μία οντότητα που θα αποτελεί 

το πρώτο σημείο επαφής για επενδυτές και 

αρμόδιες αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι 

ανάδοχες οντότητες μπορούν να 

υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια αρχή 

προκειμένου να λάβουν δεσμευτική 

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης βάσει της 

γνώμης της μεταβιβάζουσας οντότητας 

και, κατά περίπτωση, της ανάδοχης 

οντότητας σύμφωνα με την οποία η 
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τιτλοποίηση συμμορφώνεται προς 

ορισμένα ή όλα τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απλότητα του άρθρου 

8 και την τυποποίηση του άρθρου 9. Στην 

περίπτωση προγράμματος ABCP, οι 

ανάδοχες οντότητες μπορούν να 

υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια αρχή 

προκειμένου να λάβουν δεσμευτική 

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης βάσει της 

γνώμης της ανάδοχης οντότητας 

σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα 

ABCP συμμορφώνεται προς ορισμένα ή 

όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

άρθρο 12. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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. 

 

Τροπολογία  412 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εκτός από τον μηχανισμό 

αυτοπιστοποίησης που περιγράφεται στο 
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άρθρο 14 παράγραφος 1, η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΚ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία τρίτου 

μέρους εξουσιοδοτημένου σύμφωνα με το 

άρθρο 14α να αξιολογεί κατά πόσον μια 

τιτλοποίηση συμμορφώνεται προς τα 

άρθρα 7 έως 10 ή τα άρθρα 11 έως 13. Η 

κοινοποίηση STS περιλαμβάνει μια 

δήλωση ότι η συμμόρφωση προς τα 

κριτήρια STS επιβεβαιώνεται από το εν 

λόγω εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. 

 Στην κοινοποίηση πρέπει να αναγράφεται 

το όνομα του εξουσιοδοτημένου τρίτου 

μέρους, η έδρα του και το πλήρες και 

πρωτότυπο όνομα της αρμόδιας αρχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Σε περίπτωση που η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα ή η ΟΕΣΤ χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία τρίτου μέρους 

εξουσιοδοτημένου δυνάμει του 

άρθρου 14α να αξιολογεί εάν μια πράξη 

τιτλοποίησης συμμορφώνεται προς τα 

άρθρα 7 έως 10 ή με τα άρθρα 11 έως 13, 

η κοινοποίηση STS περιλαμβάνει δήλωση 

ότι η συμμόρφωση προς τα κριτήρια STS 

επιβεβαιώθηκε από το εν λόγω 

εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Στην 

κοινοποίηση αναγράφεται το όνομα του 

εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους, η έδρα 

του και το όνομα της αρμόδιας αρχής που 

το εξουσιοδότησε. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναφέρει ότι εκτός από τον μηχανισμό αυτοπιστοποίησης, θα πρέπει να 

διατίθεται και πιστοποίηση τρίτου μέρους. 

 

Τροπολογία  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία τρίτου μέρους 

εξουσιοδοτημένου δυνάμει του 

άρθρου 14α να αξιολογεί εάν μια πράξη 

τιτλοποίησης συμμορφώνεται προς τα 

κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 7 

έως 10 ή 11 έως 13 και η κοινοποίηση 

STS περιλαμβάνει δήλωση ότι η 

συμμόρφωση προς τα κριτήρια STS 

επιβεβαιώθηκε από το εν λόγω τρίτο 

μέρος. Στην κοινοποίηση αναγράφεται το 

όνομα του εξουσιοδοτημένου τρίτου 

μέρους, η έδρα του και το όνομα της 

αρμόδιας αρχής που το εξουσιοδότησε. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό οι εκδότες να χρησιμοποιούν τρίτους που θα αξιολογούν κατά 

πόσον μια τιτλοποίηση πληροί τα κριτήρια STS. Έτσι θα διασφαλιστεί περισσότερο ότι η 

τιτλοποίηση είναι συμβατή με τις απαιτήσεις STS, ενώ την ευθύνη εξακολουθεί να έχει πάντα ο 

εκδότης. 

 

Τροπολογία  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες ή οι ΟΕΣΤ δεν 

μεταβιβάζουν την πιστοποίηση STS των 

τιτλοποιήσεων σε τρίτους. Επιτρέπεται 

να συμβουλεύονται τρίτους σχετικά με 

την πιστοποίηση μιας τιτλοποίησης ως 

STS, αλλά οι εν λόγω συμβουλές δεν 

τροποποιούν με κανέναν τρόπο ούτε την 

ευθύνη του εκδότη ούτε την ευθύνη του 

επενδυτή ή της ΟΕΣΚ για τις νομικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Brian Hayes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μπορεί να εξουσιοδοτηθεί τρίτο 

μέρος προκειμένου να αξιολογήσει κατά 

πόσον μια τιτλοποίηση συμμορφώνεται 

προς τα άρθρα 7 έως 10 ή τα άρθρα 11 

έως 13. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης 

τρίτου μέρους, η κοινοποίηση STS 

περιλαμβάνει μια δήλωση ότι η 

συμμόρφωση προς τα κριτήρια STS 

επιβεβαιώθηκε από το εν λόγω τρίτο 

μέρος. Στην κοινοποίηση αναγράφεται το 

όνομα του εξουσιοδοτημένου τρίτου 

μέρους, η έδρα του και το όνομα της 

αρμόδιας αρχής που το εξουσιοδότησε. 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Brian Hayes 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Το τρίτο μέρος που προβλέπεται 

στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

εξουσιοδοτείται από την ΕΑΚΑΑ να 

αξιολογήσει τη συμμόρφωση των 

τιτλοποιήσεων προς τα κριτήρια STS που 

προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή τα 

άρθρα 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ χορηγεί την 

εξουσιοδότησή της εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) το τρίτο μέρος επιβάλλει τέλη 

μόνον χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

στις ανάδοχες οντότητες ή στις ΟΕΣΤ 

που συμμετέχουν στις αξιολογούμενες 

από το τρίτο μέρος τιτλοποιήσεις χωρίς 

τέλη διαφοροποίησης εξαρτώμενα από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ή 

συσχετιζόμενα με αυτά· 

 β) το τρίτο μέρος έχει συσταθεί για 

τον αποκλειστικό σκοπό της αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης με τα κριτήρια STS· 

 γ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

του τρίτου μέρους έχουν επαγγελματικά 

προσόντα, γνώσεις και πείρα κατάλληλα 

για το έργο του τρίτου μέρους, χαίρουν 

υπόληψης και χαρακτηρίζονται από 

ακεραιότητα· 

 δ) το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει ως επί το πλείστον 

ανεξάρτητους διευθυντές που 

εκπροσωπούν εμπειρογνώμονες και 

επενδυτές στην αγορά τιτλοποιήσεων 

STS· 

 ε) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης STS δεν 

επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή 

επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, οι μέτοχοι ή 

τα μέλη, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοί 
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του ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα 

οι υπηρεσίες των οποίων τίθενται στη 

διάθεση ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου μέρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που η 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός 

δανειοδότης δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή 

επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 1) και 

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

κοινοποίηση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα: 

διαγράφεται 

α) βεβαίωση από τη μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή τον αρχικό δανειοδότη ότι η 

χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε ορθά 

και σαφώς καθορισμένα κριτήρια, σαφείς 

διαδικασίες έγκρισης, τροποποίησης, 

ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των 

πιστώσεων και ότι η μεταβιβάζουσα 

οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για 

την εφαρμογή τους. 

 

β) δήλωση για το αν τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) υπόκεινται 

σε εποπτεία. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 
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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. 

 

Τροπολογία  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις 

αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση 

παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις 

αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση 

παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 

έως 10 του παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

 

Τροπολογία  420 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις 

αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση 

παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ 

χρησιμοποιούν τους διαύλους 

επικοινωνίας της ESDR για να 
ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις 

αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση 

παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

ενημερώνουν πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και τις 

αρμόδιες αρχές, όταν μια τιτλοποίηση 

παύει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα ενημερώνουν πάραυτα 

την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, όταν 

μια τιτλοποίηση παύει να πληροί τα 

κριτήρια των άρθρων 7 έως 10 ή των 

άρθρων 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΚ μπορούν να 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία 

εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους για να 

ελέγχουν κατά πόσον μια τιτλοποίηση 

συμμορφώνεται προς τα κριτήρια STS. 

Ωστόσο, η εν λόγω χρήση τρίτου μέρους 

δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την 

ευθύνη της μεταβιβάζουσας οντότητας, 

της ανάδοχης οντότητας ή της ΟΕΣΚ ως 

προς τις νομικές υποχρεώσεις τους 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 



 

AM\1101734EL.doc 85/128 PE587.508v01-00 

 EL 

Τροπολογία  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της κατάλογο όλων των 

τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν ενημερώσει 

ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ 

επικαιροποιεί τον κατάλογο, σε περίπτωση 

που οι τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται 

πια ως STS, κατόπιν απόφασης των 

αρμόδιων αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην 

ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα 

στον δημοσιευμένο κατάλογο ότι η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

4. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί σε ειδική ενότητα 

του επίσημου δικτυακού τόπου της 

κατάλογο όλων των τιτλοποιήσεων για τις 

οποίες οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι 

ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν 

ενημερώσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις 

των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος 

κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί τον 

κατάλογο, σε περίπτωση που οι 

τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται πια ως 

STS, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων 

αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην 

ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα 

στον δημοσιευμένο κατάλογο ότι η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

Or. it 

 

Τροπολογία  424 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της κατάλογο όλων των 

τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν ενημερώσει 

ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 

4. Η ESDR και η ΕΑΚΑΑ τηρούν η 

καθεμία στον δικτυακό τόπο της κατάλογο 

όλων των τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν ενημερώσει 

ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
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έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ 

επικαιροποιεί τον κατάλογο, σε περίπτωση 

που οι τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται 

πια ως STS, κατόπιν απόφασης των 

αρμόδιων αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην 

ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα 

στον δημοσιευμένο κατάλογο ότι η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13. Η ESDR 

και η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιούν τον 

κατάλογο, σε περίπτωση που οι 

τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται πια ως 

STS, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων 

αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην 

ΕΑΚΑΑ χρησιμοποιώντας τον δίαυλο 

επικοινωνίας της ESDR. H ESDR και η 

ΕΑΚΑΑ αναφέρουν πάραυτα στον 

δημοσιευμένο κατάλογο ότι η αρμόδια 

αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή 

διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της κατάλογο όλων των 

τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ έχουν ενημερώσει 

ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 7 

έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ 

επικαιροποιεί τον κατάλογο, σε περίπτωση 

που οι τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται 

πια ως STS, κατόπιν απόφασης των 

αρμόδιων αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη 

οντότητα ή την ΟΕΣΤ. Σε περίπτωση που 

η αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, τα κοινοποιεί στην 

ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα 

4. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της κατάλογο όλων των 

τιτλοποιήσεων για τις οποίες οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες και οι ανάδοχες 

οντότητες έχουν ενημερώσει ότι πληρούν 

τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των 

άρθρων 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί τον 

κατάλογο, σε περίπτωση που οι 

τιτλοποιήσεις δεν χαρακτηρίζονται πια ως 

STS, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων 

αρχών ή κοινοποίησης από τη 

μεταβιβάζουσα οντότητα ή την ανάδοχη 

οντότητα. Σε περίπτωση που η αρμόδια 

αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή 

διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 

17, τα κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ. Η 

ΕΑΚΑΑ αναφέρει πάραυτα στον 



 

AM\1101734EL.doc 87/128 PE587.508v01-00 

 EL 

στον δημοσιευμένο κατάλογο ότι η 

αρμόδια αρχή έχει επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις ή διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

δημοσιευμένο κατάλογο ότι η αρμόδια 

αρχή έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ή 

διορθωτικά μέτρα στη σχετική 

τιτλοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, 

που διευκρινίζουν τις πληροφορίες τις 

οποίες παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ 

ώστε να συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 

και παρέχει τον σχετικό μορφότυπο μέσω 

τυποποιημένων υποδειγμάτων. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

εξακριβώνει και ελέγχει εάν η ΕΑΚΑΑ 

καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με την 

ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων, που διευκρινίζουν τις 

πληροφορίες τις οποίες παρέχουν η 

μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ ώστε να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 

βάσει της παραγράφου 1 και παρέχει τον 

σχετικό μορφότυπο μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, 

που διευκρινίζουν τις πληροφορίες τις 

οποίες παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η 

ΟΕΣΤ ώστε να συμμορφώνονται με τις 

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, 

που διευκρινίζουν τις πληροφορίες τις 

οποίες παρέχουν η μεταβιβάζουσα 

οντότητα και η ανάδοχη οντότητα ώστε να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
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υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 1 

και παρέχει τον σχετικό μορφότυπο μέσω 

τυποποιημένων υποδειγμάτων. 

βάσει της παραγράφου 1 και παρέχει τον 

σχετικό μορφότυπο μέσω τυποποιημένων 

υποδειγμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. H μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή οι ΟΕΣΤ δεν 

μεταβιβάζουν νομικά την πιστοποίηση 

STS των τιτλοποιήσεων σε τρίτους. 

Μπορούν να συμβουλεύονται τρίτους για 

να καθορίσουν κατά πόσον μια 

τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις για να 

χαρακτηριστεί STS, αλλά οι εν λόγω 

συμβουλές δεν τροποποιούν με κανέναν 

τρόπο ούτε την ευθύνη του εκδότη ούτε 

την ευθύνη του επενδυτή για τις νομικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 Τρίτο μέρος που εξακριβώνει τη 

συμμόρφωση STS 

 1. Το τρίτο μέρος που προβλέπεται 

στο άρθρο 14 παράγραφος 1α 

εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή να 
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αξιολογήσει τη συμμόρφωση των 

τιτλοποιήσεων με τα κριτήρια STS που 

προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή τα 

άρθρα 11 έως 13. Η αρμόδια αρχή 

χορηγεί την εξουσιοδότησή της εφόσον 

πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 α) το τρίτο μέρος επιβάλλει τέλη 

μόνον χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

στις ανάδοχες οντότητες ή στις ΟΕΣΤ 

που συμμετέχουν στις αξιολογούμενες 

από το τρίτο μέρος τιτλοποιήσεις χωρίς 

τέλη διαφοροποίησης εξαρτώμενα από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ή 

συσχετιζόμενα με αυτά· 

 β) το τρίτο μέρος δεν είναι ούτε 

ρυθμιζόμενη οντότητα ως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ ούτε οργανισμός αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ως ορίζεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 

και η άσκηση των υπόλοιπων 

δραστηριοτήτων του τρίτου μέρους δεν 

θίγει την ανεξαρτησία ή την ακεραιότητα 

της αξιολόγησής του· 

 γ) το τρίτο μέρος δεν παρέχει 

ουδεμία μορφή υπηρεσίας παροχής 

συμβουλών ή λογιστικού ελέγχου ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας στη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, στην ανάδοχη 

οντότητα ή στην ΟΕΣΤ που συμμετέχουν 

στις τιτλοποιήσεις τις οποίες αξιολογεί το 

τρίτο μέρος· 

 δ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

του τρίτου μέρους έχουν επαγγελματικά 

προσόντα, γνώσεις και πείρα κατάλληλα 

για το έργο του τρίτου μέρους, χαίρουν 

υπόληψης και χαρακτηρίζονται από 

ακεραιότητα· 

 ε) το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει ως επί το πλείστον 

τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

ανεξάρτητων διευθυντών, αλλά όχι 

λιγότερους από δύο· 

 στ) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 
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αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης STS δεν 

επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή 

επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, οι μέτοχοι ή 

τα μέλη, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοί 

του ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο 

οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη 

διάθεση ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου μέρους. Για τον σκοπό αυτό, το 

τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει και τεκμηριώνει ένα σύστημα 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου που 

διέπει την εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 

πρόληψη ενδεχομένων συγκρούσεων 

συμφερόντων. Ενδεχόμενες ή 

υφιστάμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

που έχουν εντοπισθεί, εξαλείφονται ή 

μετριάζονται, γνωστοποιούνται δε χωρίς 

καθυστέρηση. Το τρίτο μέρος δημιουργεί, 

διατηρεί, επιβάλλει και τεκμηριώνει 

κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες 

προκειμένου να κατοχυρώνεται η 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης STS. Το τρίτο μέρος 

παρακολουθεί και επανεξετάζει σε 

περιοδικά διαστήματα τις εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους 

και να εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· και 

 ζ) το τρίτο μέρος είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλους 

επιχειρησιακούς μηχανισμούς 

διασφαλίσεως και εσωτερικές 

διαδικασίες που το καθιστούν ικανό να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση STS. 

 Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση όταν θεωρεί ότι το τρίτο 

μέρος δεν συμμορφώνεται ουσιωδώς με 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 2. Το τρίτο μέρος που 

εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του τις 

ουσιαστικές αλλαγές στις πληροφορίες 
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που παρέχονται σύμφωνα με την εν λόγω 

παράγραφο ή τυχόν άλλες αλλαγές που θα 

μπορούσαν ευλόγως να θεωρηθούν ότι 

επηρεάζουν την αξιολόγηση της αρμόδιας 

αρχής του. 

 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιβάλλει τέλη βάσει του κόστους στο 

τρίτο μέρος που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1, ώστε να καλυφθούν οι 

αναγκαίες δαπάνες για την αξιολόγηση 

των αιτήσεων εξουσιοδότησης και για 

τον επακόλουθο έλεγχο της συμμόρφωσης 

με τους όρους που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1. 

 4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και διατηρεί 

έναν κατάλογο όλων των 

εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών, βάσει 

της διαβίβασης της εξουσιοδότησης από 

τις αρμόδιες αρχές στην ΕΑΚΑΑ. 

 5. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

διευκρινίζοντας τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται προς τις αρμόδιες 

αρχές στην αίτηση για την εξουσιοδότηση 

τρίτου μέρους σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως την [έξι μήνες από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 Τρίτο μέρος που εξακριβώνει τη 

συμμόρφωση STS 

 1. Το τρίτο μέρος που προβλέπεται 

στο άρθρο 14 παράγραφος 1α 

εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή να 

αξιολογήσει τη συμμόρφωση των 

τιτλοποιήσεων με τα κριτήρια STS που 

προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10 ή τα 

άρθρα 11 έως 13. Η αρμόδια αρχή 

χορηγεί την εξουσιοδότησή της εφόσον 

πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 α) το τρίτο μέρος επιβάλλει τέλη 

μόνον χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

στις ανάδοχες οντότητες ή στις ΟΕΣΤ 

που συμμετέχουν στις αξιολογούμενες 

από το τρίτο μέρος τιτλοποιήσεις χωρίς 

τέλη διαφοροποίησης εξαρτώμενα από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ή 

συσχετιζόμενα με αυτά· 

 β) το τρίτο μέρος δεν είναι ούτε 

ρυθμιζόμενη οντότητα ως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ ούτε οργανισμός αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ως ορίζεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 

και η άσκηση των υπόλοιπων 

δραστηριοτήτων του τρίτου μέρους δεν 

θίγει την ανεξαρτησία ή την ακεραιότητα 

της αξιολόγησής του· 

 γ) το τρίτο μέρος δεν παρέχει 

ουδεμία μορφή υπηρεσίας παροχής 

συμβουλών ή λογιστικού ελέγχου ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας στη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, στην ανάδοχη 

οντότητα ή στην ΟΕΣΤ που συμμετέχουν 

στις τιτλοποιήσεις τις οποίες αξιολογεί το 

τρίτο μέρος· 

 δ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

του τρίτου μέρους έχουν επαγγελματικά 

προσόντα, γνώσεις και πείρα κατάλληλα 
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για το έργο του τρίτου μέρους, χαίρουν 

υπόληψης και χαρακτηρίζονται από 

ακεραιότητα· το διοικητικό όργανο του 

τρίτου μέρους περιλαμβάνει ως επί το 

πλείστον τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

ανεξάρτητων διευθυντών, αλλά όχι 

λιγότερους από δύο· 

 ε) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης STS δεν 

επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή 

επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, οι μέτοχοι ή 

τα μέλη, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοί 

του ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο 

οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη 

διάθεση ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου μέρους. Για το σκοπό αυτό, το 

τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει και τεκμηριώνει ένα σύστημα 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου που 

διέπει την εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 

πρόληψη ενδεχομένων συγκρούσεων 

συμφερόντων. Ενδεχόμενες ή 

υφιστάμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

που έχουν εντοπισθεί, εξαλείφονται ή 

μετριάζονται, γνωστοποιούνται δε χωρίς 

καθυστέρηση. Το τρίτο μέρος δημιουργεί, 

διατηρεί, επιβάλλει και τεκμηριώνει 

κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες 

προκειμένου να κατοχυρώνεται η 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης STS. Το τρίτο μέρος 

παρακολουθεί και επανεξετάζει σε 

περιοδικά διαστήματα τις εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους 

και να εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· και 

 στ) το τρίτο μέρος είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλους 

επιχειρησιακούς μηχανισμούς 

διασφαλίσεως και εσωτερικές 

διαδικασίες που το καθιστούν ικανό να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση STS. 
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 Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση όταν θεωρεί ότι το τρίτο 

μέρος δεν συμμορφώνεται ουσιωδώς με 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 2. Το τρίτο μέρος που 

εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του τις 

ουσιαστικές αλλαγές στις πληροφορίες 

που παρέχονται σύμφωνα με την εν λόγω 

παράγραφο ή τυχόν άλλες αλλαγές που θα 

μπορούσαν ευλόγως να θεωρηθούν ότι 

επηρεάζουν την αξιολόγηση της αρμόδιας 

αρχής του. 

 Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει τέλη 

βάσει του κόστους στο τρίτο μέρος που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1, ώστε να 

καλυφθούν οι αναγκαίες δαπάνες για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων 

εξουσιοδότησης και για τον επακόλουθο 

έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους 

που καθορίζονται στην παράγραφο 1. 

 3. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

διευκρινίζοντας τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται προς τις αρμόδιες 

αρχές στην αίτηση για την εξουσιοδότηση 

τρίτου μέρους σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως την [έξι μήνες από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθορίζει τα κριτήρια για την πιστοποίηση τρίτου μέρους για 

τιτλοποίηση STS. 
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Τροπολογία  431 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 Το τρίτο μέρος που προβλέπεται στο 

άρθρο 14 παράγραφος 1α εξουσιοδοτείται 

από την αρμόδια αρχή να αξιολογήσει τη 

συμμόρφωση των τιτλοποιήσεων με τα 

κριτήρια STS που προβλέπονται στα 

άρθρα 7 έως 10 ή τα άρθρα 11 έως 13. Η 

αρμόδια αρχή χορηγεί την εξουσιοδότησή 

της εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 

 α) το τρίτο μέρος επιβάλλει τέλη 

μόνον χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στις μεταβιβάζουσες οντότητες, 

στις ανάδοχες οντότητες ή στις ΟΕΣΤ 

που συμμετέχουν στις αξιολογούμενες 

από το τρίτο μέρος τιτλοποιήσεις χωρίς 

τέλη διαφοροποίησης εξαρτώμενα από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ή 

συσχετιζόμενα με αυτά· 

 β) το τρίτο μέρος δεν είναι ούτε 

ρυθμιζόμενη οντότητα ως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ ούτε οργανισμός αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ως ορίζεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 

και η άσκηση των υπόλοιπων 

δραστηριοτήτων του τρίτου μέρους δεν 

θίγει την ανεξαρτησία ή την ακεραιότητα 

της αξιολόγησής του· 

 γ) το τρίτο μέρος δεν παρέχει 

ουδεμία μορφή υπηρεσίας παροχής 

συμβουλών ή λογιστικού ελέγχου ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας στη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, στην ανάδοχη 

οντότητα ή στην ΟΕΣΤ που συμμετέχουν 

στις τιτλοποιήσεις τις οποίες αξιολογεί το 
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τρίτο μέρος· 

 δ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

του τρίτου μέρους έχουν επαγγελματικά 

προσόντα, γνώσεις και πείρα κατάλληλα 

για το έργο του τρίτου μέρους, χαίρουν 

υπόληψης και χαρακτηρίζονται από 

ακεραιότητα· 

 ε) το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει ως επί το πλείστον 

τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

ανεξάρτητων διευθυντών, αλλά όχι 

λιγότερους από δύο· 

 στ) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης STS δεν 

επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή 

επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, οι μέτοχοι ή 

τα μέλη, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοί 

του ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο 

οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη 

διάθεση ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου μέρους. Για το σκοπό αυτό, το 

τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει και τεκμηριώνει ένα σύστημα 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου που 

διέπει την εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 

πρόληψη ενδεχομένων συγκρούσεων 

συμφερόντων. Ενδεχόμενες ή 

υφιστάμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

που έχουν εντοπισθεί, εξαλείφονται ή 

μετριάζονται, γνωστοποιούνται δε χωρίς 

καθυστέρηση. Το τρίτο μέρος δημιουργεί, 

διατηρεί, επιβάλλει και τεκμηριώνει 

κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες 

προκειμένου να κατοχυρώνεται η 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης STS. Το τρίτο μέρος 

παρακολουθεί και επανεξετάζει σε 

περιοδικά διαστήματα τις εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους 

και να εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· και 

 ζ) το τρίτο μέρος είναι σε θέση να 
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αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλους 

επιχειρησιακούς μηχανισμούς 

διασφαλίσεως και εσωτερικές 

διαδικασίες που το καθιστούν ικανό να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση STS. 

 Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση όταν θεωρεί ότι το μέρος 

δεν συμμορφώνεται ουσιωδώς με τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 2. Το τρίτο μέρος που 

εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του τις 

ουσιαστικές αλλαγές στις πληροφορίες 

που παρέχονται σύμφωνα με την εν λόγω 

παράγραφο ή τυχόν άλλες αλλαγές που θα 

μπορούσαν ευλόγως να θεωρηθούν ότι 

επηρεάζουν την αξιολόγηση της αρμόδιας 

αρχής του. 

 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιβάλλει τέλη βάσει του κόστους στο 

τρίτο μέρος που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1, ώστε να καλυφθούν οι 

αναγκαίες δαπάνες για την αξιολόγηση 

των αιτήσεων εξουσιοδότησης και για 

τον επακόλουθο έλεγχο της συμμόρφωσης 

με τους όρους που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1. 

 4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

διευκρινίζοντας τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται προς τις αρμόδιες 

αρχές στην αίτηση για την εξουσιοδότηση 

τρίτου μέρους σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει περαιτέρω αυτά τα 

σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

στην Επιτροπή μέχρι τις... [έξι μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

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

 

Τροπολογία  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 Εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη 

 1.  Ένα τρίτο μέρος που ελέγχει τη 

συμμόρφωση προς τα κριτήρια STS 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3α 

εξουσιοδοτείται από την ΕΑΚΑΑ. Η 

εξουσιοδότηση χορηγείται μόνο εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α)  το τρίτο μέρος επιβάλλει τέλη 

χωρίς διακρίσεις και βάσει του κόστους 

στις μεταβιβάζουσες οντότητες, στις 

ανάδοχες οντότητες ή στις ΟΕΣΤ που 

συμμετέχουν στις τιτλοποιήσεις που 

αξιολογεί και τα τέλη δεν βασίζονται στα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ούτε 

σχετίζονται με αυτά· 

 β)  το τρίτο μέρος δεν είναι ούτε 

ρυθμιζόμενη οντότητα ως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2002/87/ΕΚ ούτε οργανισμός αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ως ορίζεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 

και η άσκηση των λοιπών 

δραστηριοτήτων του τρίτου μέρους δεν 

θίγουν την ανεξαρτησία ή την 

ακεραιότητα της αξιολόγησής του· 

 γ)  το τρίτο μέρος δεν παρέχει 

ουδεμία μορφή υπηρεσίας παροχής 

συμβουλών ή λογιστικού ελέγχου ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας στη 

μεταβιβάζουσα οντότητα, στην ανάδοχη 

οντότητα ή στην ΟΕΣΤ που συμμετέχουν 

στις τιτλοποιήσεις που αξιολογεί· 
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 δ)  τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

του τρίτου μέρους έχουν επαγγελματικά 

προσόντα, γνώσεις και πείρα κατάλληλα 

για το έργο του τρίτου μέρους, χαίρουν 

υπόληψης και χαρακτηρίζονται από 

ακεραιότητα· 

 ε)  το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει ως επί το πλείστον 

τουλάχιστον το ήμισυ των ανεξάρτητων 

διευθυντών, αλλά όχι λιγότερους από δύο, 

οι οποίοι εκπροσωπούν τους επενδυτές 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

τιτλοποιήσεων STS· 

 στ)  το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης STS δεν 

επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή 

επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, οι μέτοχοι ή 

τα μέλη, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοί 

του ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο 

οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη 

διάθεση ή υπό τον έλεγχο του εν λόγω 

τρίτου μέρους. Για τον σκοπό αυτό, το 

τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει και τεκμηριώνει ένα σύστημα 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου που 

διέπει την εφαρμογή πολιτικών και 

διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 

πρόληψη ενδεχομένων συγκρούσεων 

συμφερόντων. Ενδεχόμενες ή 

υφιστάμενες συγκρούσεις συμφερόντων 

που έχουν εντοπισθεί, εξαλείφονται ή 

μετριάζονται, γνωστοποιούνται δε χωρίς 

καθυστέρηση. Το τρίτο μέρος δημιουργεί, 

διατηρεί, επιβάλλει και τεκμηριώνει 

κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες 

προκειμένου να κατοχυρώνεται η 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης STS και να εξασφαλίζεται 

ότι το τρίτο μέρος ενεργεί προς το 

συμφέρον των επενδυτών στις 

τιτλοποιήσεις που εξετάζει. Το τρίτο 

μέρος παρακολουθεί και επανεξετάζει σε 

περιοδικά διαστήματα τις εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους 



 

PE587.508v01-00 100/128 AM\1101734EL.doc 

EL 

και να εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· 

 ζ)  το τρίτο μέρος είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς 

επιχειρησιακούς μηχανισμούς 

διασφαλίσεως και εσωτερικές 

διαδικασίες που το καθιστούν ικανό να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση STS. 

 2.  Η μη εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται 

ανωτέρω οδηγεί στην ανάκληση της 

εξουσιοδότησης από την ΕΑΚΑΑ.  

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για φορείς που δεν καλύπτονται 

από τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη 

μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την 

ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών για τον καθορισμό των 

αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. 

4. Για φορείς που δεν καλύπτονται 

από τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη 

μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την 

ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών για τον καθορισμό των 

αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. 

 Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε σχέση 

με τις επιχειρήσεις που πωλούν 

ανοίγματα στο πλαίσιο προγράμματος 

ABCP ή άλλης πράξης ή προγράμματος 

τιτλοποίησης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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. 

 

Τροπολογία  434 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για φορείς που δεν καλύπτονται 

από τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη 

μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την 

ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών για τον καθορισμό των 

αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. 

4. Για φορείς που δεν καλύπτονται 

από τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη 

μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές, προς διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τα άρθρα 4 έως 14 του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την 

ΕΑΑΕΣ και τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών για τον καθορισμό των 

αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. Η υποχρέωση 

καθορισμού δεν ισχύει σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που πωλούν ανοίγματα στο 

πλαίσιο προγράμματος ABCP ή άλλης 

πράξης ή προγράμματος τιτλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 − παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει 

τακτικά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και 

τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από 

τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις 

ανάδοχες οντότητες, τις ΟΕΣΤ και τους 

αρχικούς δανειοδότες όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 

2. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει 

τακτικά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και 

τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από 

τις μεταβιβάζουσες οντότητες, τις 

ανάδοχες οντότητες και τους αρχικούς 

δανειοδότες όσον αφορά τη συμμόρφωση 

με τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί, 

μεταξύ άλλων, μέσω τακτικών επιτόπιων 

ελέγχων, τις νέες εκδόσεις, ιδίως 

τιτλοποιήσεων στις οποίες η αγορά έχει 

μικρή εμπειρία, προκειμένου να 

εντοπιστούν παραβιάσεις όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 

ή χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 

υπάρχει άλλη προφανής αιτιολογία πέραν 

της καταστρατήγησης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 3. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν οι 



 

AM\1101734EL.doc 103/128 PE587.508v01-00 

 EL 

ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από 

πράξεις τιτλοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

φήμης, αξιολογούνται και 

αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές 

και διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι ΟΕΣΤ και οι αρχικοί 

δανειοδότες. 

κίνδυνοι που προκύπτουν από πράξεις 

τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων φήμης, να αξιολογούνται και να 

αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές 

και διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, και οι αρχικοί δανειοδότες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 

ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από 

πράξεις τιτλοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

φήμης, αξιολογούνται και 

αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές 

και διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι ΟΕΣΤ και οι αρχικοί 

δανειοδότες. 

3. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν οι 

κίνδυνοι που προκύπτουν από πράξεις 

τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων φήμης, να αξιολογούνται και να 

αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές 

και διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι 

μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες, οι ΟΕΣΤ και οι αρχικοί 

δανειοδότες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η ευθύνη της αξιολόγησης και αντιμετώπισης των κινδύνων 

εναπόκειται σταθερά στις οντότητες τιτλοποίησης ενώ δίνεται η εξουσία στην αρμόδια αρχή να 

εξασφαλίζει την εκπλήρωση αυτών από τις οντότητες τιτλοποίησης. 

 

Τροπολογία  439 

Paul Tang, Neena Gill 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Μακροπροληπτική εποπτεία 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου παρέχει μακροπροληπτική 

εποπτεία για την ευρωπαϊκή αγορά 

τιτλοποιήσεων και θα λάβει μέτρα 

προκειμένου να προσαρμοστεί στις 

περιστάσεις της αγοράς, να μεριμνήσει 

ώστε να αποφευχθούν «φούσκες» στα 

στοιχεία ενεργητικού και να εμποδίσει το 

κλείσιμο των αγορών. 

 Για την προσαρμογή στις περιστάσεις της 

αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συστημικού Κινδύνου θα προτείνει στις 

αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα μέτρα: 

 - ρύθμιση του επιπέδου του 

ποσοστού διατήρησης που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των τμημάτων της αγοράς 

και τις εγγυήσεις που ισχύουν για τα 

τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού· 

 - ρύθμιση των επιπέδων κατώτερου 

ορίου κινδύνου για τις τιτλοποιήσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 259, 260, 261, 

263 και 264 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων· 

 - ρύθμιση του δείκτη μόχλευσης, 

της αναλογίας κάλυψης ρευστότητας, του 

δείκτη καθαρής σταθερής 

χρηματοδότησης για πιστωτικά ιδρύματα 

και επιχειρήσεις επενδύσεων στην αγορά 

τιτλοποιήσεων. 

Or. en 
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Τροπολογία  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Η αρμόδια αρχή της μεταβιβάζουσας 

οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας 

εξουσιοδοτείται να παράσχει την 

επιβεβαίωση που ζητείται δυνάμει του 

άρθρου 14 παράγραφος 2 ότι η 

τιτλοποίηση συμμορφώνεται προς 

ορισμένα ή όλα τα κριτήρια των άρθρων 

8 και 9. Στην περίπτωση προγράμματος 

ABCP, η αρμόδια αρχή της ανάδοχης 

οντότητας εξουσιοδοτείται να παράσχει 

την επιβεβαίωση που ζητείται δυνάμει 

του άρθρου 14 παράγραφος 2 ότι το 

πρόγραμμα ABCP συμμορφώνεται προς 

ορισμένα ή όλα τα κριτήρια του άρθρου 

12. Η εν λόγω επιβεβαίωση είναι νομικά 

δεσμευτική για οποιαδήποτε εποπτική 

αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 

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. 
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Τροπολογία  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος των κρατών μελών να 

προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές 

κυρώσεις βάσει του άρθρου 19 του 

παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν κανόνες για την καθιέρωση 

κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και 

διορθωτικών μέτρων, που εφαρμόζονται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 

για την καθιέρωση κατάλληλων 

διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών 

μέτρων, που εφαρμόζονται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τροπολογίες στα ακόλουθα εδάφια εισάγουν τον έλεγχο «αμέλειας ή παράλειψης» που 

περιλαμβάνεται στο ισχύον άρθρο 407 του ΚΑΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση μεταξύ, 

από τη μία πλευρά, της σοβαρής αμέλειας και της πρόθεσης και, από την άλλη, της ελαφράς 

αμέλειας. 

 

Τροπολογία  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

άρθρου 4· 

α) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης 

δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

άρθρου 4, λόγω αμέλειας ή παράλειψης 

από μέρους τους· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στο παρόν εδάφιο εισάγει τον έλεγχο «αμέλειας ή παράλειψης» που 

περιλαμβάνεται στο ισχύον άρθρο 407 του ΚΑΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση μεταξύ, 

από τη μία πλευρά, της σοβαρής αμέλειας και της πρόθεσης και, από την άλλη, της ελαφράς 

αμέλειας. 

 

Τροπολογία  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 

5· 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 

5, λόγω αμέλειας ή παράλειψης από 

μέρους τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στο παρόν εδάφιο εισάγει τον έλεγχο «αμέλειας ή παράλειψης» που 

περιλαμβάνεται στο ισχύον άρθρο 407 του ΚΑΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση μεταξύ, 

από τη μία πλευρά, της σοβαρής αμέλειας και της πρόθεσης και, από την άλλη, της ελαφράς 

αμέλειας. 

 

Τροπολογία  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 

5· 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα δεν έχουν ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του άρθρου 5· 

Or. en 
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Τροπολογία  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 

5· 

β) η μεταβιβάζουσα οντότητα και η 

ανάδοχη οντότητα δεν έχουν ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του άρθρου 5· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άρθρων 

7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. 

όταν μια τιτλοποίηση χαρακτηρίζεται ως 

STS και η μεταβιβάζουσα οντότητα, η 

ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άρθρων 

7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού, λόγω αμέλειας ή 

παράλειψης από μέρους τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στο παρόν εδάφιο εισάγει τον έλεγχο «αμέλειας ή παράλειψης» που 

περιλαμβάνεται στο ισχύον άρθρο 407 του ΚΑΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση μεταξύ, 

από τη μία πλευρά, της σοβαρής αμέλειας και της πρόθεσης και, από την άλλη, της ελαφράς 

αμέλειας. 

 

Τροπολογία  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη 

οντότητα και η ΟΕΣΤ δεν έχουν 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άρθρων 

7 έως 10 ή των άρθρων 11 έως 13 του 

παρόντος κανονισμού. 

η μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη 

οντότητα δεν έχουν ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 10 ή των 

άρθρων 11 έως 13 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η ανάδοχη 

οντότητα, κατά παράβαση του άρθρου 6 

του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιεί 

τον χαρακτηρισμό «STS» για την 

τιτλοποίησή της, εκτός της περίπτωσης 

κατά την οποία η τιτλοποίηση πληροί 

όλες τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται 

είτε στα άρθρα 7 έως 10 είτε στα άρθρα 

11 έως 13 του παρόντος κανονισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η μεταβιβάζουσα οντότητα ή η ανάδοχη 

οντότητα προβαίνει σε παραπλανητική 

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή των 

διοικητικών κυρώσεων και/ή διορθωτικών 

μέτρων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή των 

διοικητικών κυρώσεων και/ή διορθωτικών 

μέτρων. Ωστόσο, οι εν λόγω διοικητικές 

κυρώσεις και/ή τα εν λόγω διορθωτικά 

μέτρα δεν αφορούν την ΟΕΣΚ ούτε 

θίγουν με άλλον τρόπο τους επενδυτές 

των σχετικών συναλλαγών τιτλοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός του νέου κανονισμού είναι η προώθηση της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών 

αγορών της ΕΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

Ωστόσο, εάν, όπως προτείνεται στην παράγραφο 2, επιβληθούν πρόστιμα στις ΟΕΣΚ, τα 

πρόστιμα αυτά θα έπρεπε να πληρωθούν από τα στοιχεία ενεργητικού της συναλλαγής της 

οποίας η ΟΕΣΚ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και, ως εκ τούτου, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 

ανεπάρκεια κεφαλαίων διαθέσιμων στους επενδυτές. Αυτό θα συνεπάγετο έναν λανθάνοντα 

κίνδυνο για τους επενδυτές και θα έθετε ξανά σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

 

Τροπολογία  451 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι παρόντες κανόνες θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν την καλή πίστη των 

συμμετεχόντων στην αγορά, μέσω μιας 

αναλογικής εφαρμογής των κυρώσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
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παραβίασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) μέγιστα διοικητικά χρηματικά 

πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 5 000 000 

ευρώ ή, στα κράτη μέλη τα οποία δεν 

έχουν ως νόμισμα το ευρώ, αντίστοιχη 

αξία στο εθνικό νόμισμα, ύψους ίσου με 

την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα 

κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]· 

ε) μέγιστα διοικητικά χρηματικά 

πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 10 000 000 

ευρώ ή, στα κράτη μέλη τα οποία δεν 

έχουν ως νόμισμα το ευρώ, αντίστοιχη 

αξία στο εθνικό νόμισμα, ύψους ίσου με 

την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα 

κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]· 

Or. it 

 

Τροπολογία  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) ή, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, τα μέγιστα διοικητικά 

χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο 

στοιχείο ε) ή ύψους έως του 10 % του 

ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω 

νομικού προσώπου, σύμφωνα με τους πιο 

πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς 

που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· σε 

περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι 

μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της 

μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση 

κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 

λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 

2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος 

στ) ή, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, τα μέγιστα διοικητικά 

χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο 

στοιχείο ε) ή ύψους έως του 20 % του 

ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω 

νομικού προσώπου, σύμφωνα με τους πιο 

πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς 

που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· σε 

περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι 

μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της 

μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση 

κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 

λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 

2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος 
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κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο 

είδος εισοδήματος σύμφωνα με τις 

σχετικές λογιστικές νομοθετικές πράξεις, 

με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους 

ενοποιημένους λογαριασμούς 

εγκεκριμένους από το διοικητικό όργανο 

της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης· 

κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο 

είδος εισοδήματος σύμφωνα με τις 

σχετικές λογιστικές νομοθετικές πράξεις, 

με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους 

ενοποιημένους λογαριασμούς 

εγκεκριμένους από το διοικητικό όργανο 

της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  454 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) ανώτατα διοικητικά πρόστιμα 

τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του 

οφέλους που αποκομίστηκε από την 

παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί, ακόμα και στην περίπτωση 

που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που 

αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ). 

ζ) ανώτατα διοικητικά πρόστιμα 

τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού του 

οφέλους που αποκομίστηκε από την 

παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί, ακόμα και στην περίπτωση 

που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που 

αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ). 

Or. en 

 

Τροπολογία  455 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα ίσα 

τουλάχιστον με το ποσό του οφέλους που 

αποκομίστηκε από την παράβαση, όταν 

το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, 

ακόμα και στην περίπτωση που 

υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που 
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αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ). 

Or. en 

 

Τροπολογία  456 

Thomas Mann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Σε περίπτωση παραβίασης καλή 

τη πίστει: 

 α) η ετικέτα STS θα πρέπει να 

παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του 

τιτλοποιημένου μέσου, αν η παραβίαση 

αποκατασταθεί· 

 β) αν η ετικέτα STS παραμείνει και 

αποκατασταθεί η παραβίαση, δεν θα 

πρέπει να υπάρχει λόγος αναγκαστικής 

πώλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά τον καθορισμό του είδους και 

του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή 

διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται 

δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος 

κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις 

οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση: 

2. Κατά τον καθορισμό του είδους και 

του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή 

διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται 

δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος 

κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, 

μεταξύ άλλων, το κατά πόσον η 

παράβαση τελέστηκε εκ προθέσεως ή 

προκύπτει από πλάνη περί τα πραγματικά 

περιστατικά και, κατά περίπτωση: 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πολυπλοκότητα των κανόνων απαιτεί αναλογικότητα κατά την εφαρμογή των κυρώσεων. 

Μπορεί οι κανόνες να παραβιάζονται εκ προθέσεως ή κάτι τέτοιο να προκύπτει από πλάνη περί 

τα πραγματικά περιστατικά. 

 

Τροπολογία  458 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

 3. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται κατά 

τρόπο αναλογικό, συνεκτιμώντας 

ταυτόχρονα τη φύση της παραβίασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στο πλαίσιο της μεικτής 

επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών συγκροτείται μια ειδική επιτροπή 

στην οποία οι αρμόδιες αρχές 

συντονίζουν από κοινού τις ενέργειές τους 

προκειμένου να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντά τους σύμφωνα με τα άρθρα 

16 έως 19 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν μια αρμόδια αρχή 

διαπιστώσει παράβαση του παρόντος 

κανονισμού ή έχει λόγους να πιστεύει ότι 

υπήρξε παράβαση, κοινοποιεί με επαρκή 

λεπτομέρεια τα ευρήματά της στην 

αρμόδια εποπτική αρχή της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας, του αρχικού δανειοδότη, της 

ΟΕΣΤ ή του επενδυτή. Οι οικείες αρμόδιες 

αρχές συντονίζουν από κοινού την 

εποπτεία τους και διασφαλίζουν τη 

συνεκτικότητα των αποφάσεων. 

3. Όταν μια αρμόδια αρχή 

διαπιστώσει παράβαση του παρόντος 

κανονισμού ή έχει λόγους να πιστεύει ότι 

υπήρξε παράβαση, κοινοποιεί με επαρκή 

λεπτομέρεια τα ευρήματά της στην 

αρμόδια αρχή της μεταβιβάζουσας 

οντότητας, της ανάδοχης οντότητας, του 

αρχικού δανειοδότη ή του επενδυτή. Οι 

οικείες αρμόδιες αρχές συντονίζουν από 

κοινού την εποπτεία τους προκειμένου να 

διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα των 

αποφάσεων και η αρμόδια αρχή που 

διαπιστώνει την παράβαση θα πρέπει να 

ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενημερώνεται εξ αρχής για τυχόν περιπτώσεις παράβασης που αφορούν 

περισσότερες από μία περιοχές δικαιοδοσίας. 

 

Τροπολογία  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση που η παράβαση της 

παραγράφου 3 αφορά, ειδικότερα, 

εσφαλμένη ή παραπλανητική κοινοποίηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή 

που διαπιστώνει την εν λόγω παράβαση 

κοινοποιεί αμελλητί τα ευρήματά της στην 

ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ. 

4. Σε περίπτωση που η παράβαση της 

παραγράφου 3 αφορά, ειδικότερα, 

εσφαλμένη ή παραπλανητική κοινοποίηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή 

που διαπιστώνει την εν λόγω παράβαση 

κοινοποιεί αμελλητί τα ευρήματά της στην 

ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με το άρθρο 21 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 − παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με τη λήψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 

αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα αντιμετώπισης της διαπιστωθείσας 

παράβασης και ενημερώνει τις οικείες 

αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα αυτές της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας και της ΟΕΣΤ, καθώς και τις 

αρμόδιες αρχές του κατόχου της θέσης 

τιτλοποίησης, εάν είναι γνωστές. Σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών, το ζήτημα μπορεί να 

παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ και 

εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19 

και, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

5. Με τη λήψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 

αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα αντιμετώπισης της διαπιστωθείσας 

παράβασης και ενημερώνει τις οικείες 

αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα αυτές της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας και της ΟΕΣΤ, καθώς και τις 

αρμόδιες αρχές του κατόχου της θέσης 

τιτλοποίησης, εάν είναι γνωστές. Σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών, το ζήτημα μπορεί να 

παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ και 

εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19 

και, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, εκτός 

της περίπτωσης ζητημάτων για τα οποία 

έχει ήδη δοθεί δεσμευτική επιβεβαίωση 

εκ μέρους της αρμόδιας αρχής όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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 
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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. 

 

Τροπολογία  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 − παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με τη λήψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 

αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα αντιμετώπισης της διαπιστωθείσας 

παράβασης και ενημερώνει τις οικείες 

αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα αυτές της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας και της ΟΕΣΤ, καθώς και τις 

αρμόδιες αρχές του κατόχου της θέσης 

τιτλοποίησης, εάν είναι γνωστές. Σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών, το ζήτημα μπορεί να 

παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ και 
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19 

και, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

5. Με τη λήψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 

αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα αντιμετώπισης της διαπιστωθείσας 

παράβασης και ενημερώνει τις οικείες 

αρμόδιες αρχές, και ειδικότερα αυτές της 

μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης 

οντότητας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές 

του κατόχου της θέσης τιτλοποίησης, εάν 

είναι γνωστές. Σε περίπτωση διαφωνίας 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζεται 

η διαδικασία του άρθρου 19 και, κατά 

περίπτωση, του άρθρου 20 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με το άρθρο 21 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  464 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 − παράγραφος 1Οδηγία 2009/65/ΕΚ 

Άρθρο 50 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 50α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 

καταργείται. 

Το άρθρο 50α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 

τροποποιείται ως εξής: 

 «Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή οι 

εσωτερικά διαχειριζόμενες ΟΣΕΚΑ 

ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο 

συμφέρον των επενδυτών του οικείου 

ΟΣΕΚΑ και λαμβάνουν διορθωτικά 

μέτρα, κατά περίπτωση, αν ανακαλύψουν 

έπειτα από την ανάληψη ανοίγματος σε 

τιτλοποίηση ότι η τιτλοποίηση δεν πληροί 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 

κανονισμό .../.... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κανονισμός STS], ειδικότερα, ότι ο 

προσδιορισμός και η γνωστοποίηση του 

διατηρημένου συμφέροντος δεν 

πληρούσαν τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 

  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στις αιτιολογικές σκέψεις 22 και 

41, στο άρθρο 8γ και στο παράρτημα ΙΙ 

σημείο 1, ο όρος «διαρθρωμένο 

χρηματοπιστωτικό μέσο» αντικαθίσταται 

από τον όρο «μέσο τιτλοποίησης». 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – σημείο 2  
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 

  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στις αιτιολογικές σκέψεις 34 και 

40, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 

8γ, το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το 

άρθρο 39 παράγραφος 4, καθώς και στο 

παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 2 

παράγραφος 5, στο παράρτημα Ι τμήμα Β 

σημείο 5, στο παράρτημα ΙΙ (τίτλος και 

σημείο 2), στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ι 

σημεία 8, 24 και 45 και στο παράρτημα 

ΙΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 8, ο όρος 

«διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα» 

αντικαθίσταται από τον όρο «μέσα 

τιτλοποίησης». 

 διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  467 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 − παράγραφος 1Οδηγία 2011/61/ΕΕ 

Άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2011/61 

καταργείται. 

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2011/61/ΕΚ 

τροποποιείται ως εξής: 

 «Οι ΔΟΕΕ ενεργούν με γνώμονα το 

βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών του 

οικείου ΟΕΕ και λαμβάνουν διορθωτικά 

μέτρα, κατά περίπτωση, αν ανακαλύψουν 

έπειτα από την ανάληψη ανοίγματος σε 

τιτλοποίηση ότι η τιτλοποίηση δεν πληροί 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 

κανονισμό [STS], ειδικότερα, ότι ο 

προσδιορισμός και η γνωστοποίηση του 
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διατηρημένου συμφέροντος δεν 

πληρούσαν τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον κανονισμό [STS].» 

Or. en 

 

Τροπολογία  468 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – σημείο 1Κανονισμός 648/2012/ΕΕ 

Άρθρο 2 – σημείο 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«30) ως “καλυμμένο ομόλογο” νοείται 

το ομόλογο που πληροί τα κριτήρια του 

άρθρου 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013·» 

«30) ως “καλυμμένο ομόλογο” νοείται 

το ομόλογο που πληροί τα κριτήρια του 

άρθρου 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2009/65/ΕΚ·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά θέσεις τιτλοποίησης 

που εκκρεμούν κατά την [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες 

οντότητες και οι ΟΕΣΤ μπορούν να 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή 

χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους, μόνο εάν 

πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 

του παρόντος κανονισμού. 

2. Όσον αφορά θέσεις τιτλοποίησης 

που εκκρεμούν κατά την... [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

οι μεταβιβάζουσες οντότητες και οι 

ανάδοχες οντότητες μπορούν να 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «STS» ή 

χαρακτηρισμό που παραπέμπει άμεσα ή 

έμμεσα στους εν λόγω όρους, μόνο εάν 

πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 

του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όσον αφορά τιτλοποιήσεις που 

εκδίδονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2011 και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν 

πριν από την εν λόγω ημερομηνία, όταν 

έχουν προστεθεί ή αντικατασταθεί νέα 

υποκείμενα ανοίγματα μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το άρθρο 3 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Όσον αφορά διαφορετικά είδη 

επενδύσεων σε τιτλοποιήσεις, όπως 

αγορά, πώληση ή κατοχή που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] των οποίων οι 

τίτλοι εκδόθηκαν κατά ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011 και σε τιτλοποιήσεις που 

εκδόθηκαν πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία, όταν έχουν προστεθεί ή 

αντικατασταθεί νέα υποκείμενα ανοίγματα 

μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το 

άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία εισάγει τη δυνατότητα αποφυγής της ανάγκης για «ξεπούλημα» των στοιχείων 

ενεργητικού και, κατά συνέπεια, της αποσταθεροποίησης της αγοράς 

 

Τροπολογία  471 

Morten Messerschmidt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όσον αφορά τιτλοποιήσεις που 

εκδίδονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2011 και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν 

πριν από την εν λόγω ημερομηνία, όταν 

έχουν προστεθεί ή αντικατασταθεί νέα 

υποκείμενα ανοίγματα μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το άρθρο 3 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Όσον αφορά τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] σε τιτλοποιήσεις 

των οποίων οι τίτλοι εκδόθηκαν κατά ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε 

τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν πριν από την 

εν λόγω ημερομηνία, όταν έχουν προστεθεί 
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ή αντικατασταθεί νέα υποκείμενα 

ανοίγματα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 

ισχύει το άρθρο 3 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  472 

Brian Hayes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 − παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όσον αφορά τιτλοποιήσεις που 

εκδίδονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2011 και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν 

πριν από την εν λόγω ημερομηνία, όταν 

έχουν προστεθεί ή αντικατασταθεί νέα 

υποκείμενα ανοίγματα μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το άρθρο 3 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Όσον αφορά τιτλοποιήσεις που 

πληρούν τα κριτήρια STS και των οποίων 

οι τίτλοι εκδόθηκαν κατά ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011 και τιτλοποιήσεις που 

εκδόθηκαν πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία, όταν έχουν προστεθεί ή 

αντικατασταθεί νέα υποκείμενα ανοίγματα 

μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ισχύει το 

άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 − παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μέχρι τη στιγμή εφαρμογής των 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα 

εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες, 

οι ανάδοχες οντότητες και οι ΟΕΣΤ 

δημοσιοποιούν, για τους σκοπούς των 

υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του 

παρόντος κανονισμού, τις πληροφορίες 

6. Μέχρι τη στιγμή εφαρμογής των 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα 

εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος 

κανονισμού, οι μεταβιβάζουσες οντότητες 

και οι ανάδοχες οντότητες δημοσιοποιούν, 

για τους σκοπούς των υποχρεώσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχεία α) έως ε) του παρόντος 

κανονισμού, τις πληροφορίες που 
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που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως 

VIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

αριθ. 2015/3 της Επιτροπής, στον 

δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 

5 παράγραφος 2. 

αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως VIII 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

2015/3 της Επιτροπής, στον δικτυακό τόπο 

που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 

2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αργότερο [δύο έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] και ανά τριετία έκτοτε, η 

ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την 

ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, δημοσιεύουν 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 

απαιτήσεων STS, όπως ορίζονται στα 

άρθρα 6 έως 14 του παρόντος κανονισμού. 

1. Το αργότερο [δεκαοκτώ μήνες από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] και ανά διετία 

έκτοτε, η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με 

την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, 

δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των απαιτήσεων STS, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 6 έως 14 του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

 

Τροπολογία  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το αργότερο [τρία έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

δημοσιεύει έκθεση για τη λειτουργία των 

απαιτήσεων διαφάνειας του άρθρου 5 του 

παρόντος κανονισμού και τον βαθμό 

διαφάνειας της αγοράς τιτλοποιήσεων στην 

Ένωση. 

3. Το αργότερο [δύο έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

δημοσιεύει έκθεση για τη λειτουργία των 

απαιτήσεων διαφάνειας του άρθρου 5 του 

παρόντος κανονισμού και τον βαθμό 

διαφάνειας της αγοράς τιτλοποιήσεων στην 

Ένωση. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  476 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το αργότερο… [δύο έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ, σε στενή 

συνεργασία με την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ, 

δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη 

σκοπιμότητα ενός ρυθμιστικού πλαισίου, 

το οποίο συμπληρώνει το νέο πλαίσιο για 

τις τιτλοποιήσεις που καθορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό, θεσπίζει ένα 

σύστημα περιορισμένων αδειοδοτημένων 

τραπεζών, εκτελεί τα καθήκοντα των 

ΟΕΣΚ και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

αγοράς ανοιγμάτων από μεταβιβάζουσες 

οντότητες και πώλησης απαιτήσεων 

υποστηριζόμενων από τα αγορασμένα 

ανοίγματα στους επενδυτές. Η έκθεση 

εξετάζει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα, από πλευράς 

δημόσιας τάξης και πραγματικής 

οικονομίας, της ύπαρξης σαφώς 

καθορισμένων οντοτήτων που υπάγονται 

σε ειδικό καθεστώς εποπτείας και 

αφερεγγυότητας, το οποίο καλύπτει τις 

βασικές δραστηριότητες διαμεσολάβησης 

μεταξύ μεταβιβαζόντων οντοτήτων και 

επενδυτών σε σύγκριση με την τρέχουσα 

εξαιρετικά ανομοιογενή κατάσταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  477 

Esther de Lange 

 



 

AM\1101734EL.doc 125/128 PE587.508v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το αργότερο… [6 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία 

με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, 

δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη θέσπιση 

ενός πλαισίου για την απλή, διαφανή και 

τυποποιημένη σύνθετη τιτλοποίηση, που 

θα περιορίζεται στην τιτλοποίηση εντός 

ισολογισμού και θα περιλαμβάνει 

προτάσεις για κατάλληλες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για την εν λόγω τιτλοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή 

ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν οι 

τιτλοποιήσεις STS στην πραγματική 

οικονομία και ειδικότερα στην πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε πιστώσεις, λαμβάνοντας, 

μεταξύ άλλων, υπόψη τυχόν κινδύνους 

για τη σταθερότητα της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς και 

παρακολουθώντας όχι μόνο τα 

συγκεντρωτικά αλλά και τα αναλυτικά 

στοιχεία. 

Or. it 

 

Τροπολογία  479 

Paul Tang 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το ESRB υποβάλλει ετήσια 

έκθεση σχετικά με την κατάσταση της 

αγοράς τιτλοποιήσεων από 

μακροπροληπτικής απόψεως και ενισχύει 

τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με το άρθρο 16α (νέο) του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  480 

Esther de Lange 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Το αργότερο… [12 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή, με βάση την 

έκθεση της ΕΑΤ που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4, υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση ενός 

πλαισίου για την απλή, διαφανή και 

τυποποιημένη σύνθετη τιτλοποίηση, το 

οποίο θα περιορίζεται στην τιτλοποίηση 

εντός ισολογισμού και θα περιλαμβάνει 

προτάσεις για κατάλληλες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για την εν λόγω τιτλοποίηση, 

μαζί με νομοθετικές προτάσεις, εφόσον 

ενδείκνυται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [τέσσερα έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

Το αργότερο… [τρία έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

 Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς 

εξελίξεις στον τομέα της τιτλοποίησης 

και, ιδίως, πρωτοβουλίες για απλές, 

διαφανείς και συγκρίσιμες τιτλοποιήσεις, 

και εκτιμά κατά πόσον θα μπορούσε να 

θεσπιστεί καθεστώς ισοδυναμίας στον 

τομέα των τιτλοποιήσεων STS για 

μεταβιβάζουσες οντότητες, ανάδοχες 

οντότητες και ΟΕΣΤ τρίτων χωρών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  482 

Sander Loones 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [τέσσερα έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

Το αργότερο… [τρία έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

 Η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη τις 

διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 

τιτλοποίησης και εκτιμά κατά πόσον θα 

μπορούσε να θεσπιστεί καθεστώς 

ισοδυναμίας για μεταβιβάζουσες 

οντότητες, ανάδοχες οντότητες και ΟΕΣΤ 

τρίτων χωρών στον τομέα των 
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τιτλοποιήσεων STS. 

Or. en 

Τροπολογία  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [τέσσερα έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

Το αργότερο [τρία έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού], η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 

κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. 

Or. it 

 


