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Amendamentul  317 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

 Capitolul 3 – secțiunea 1 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cerințe generale privind securitizarea STS Cerințe privind securitizarea STS și 

securitizarea STS sustenabilă 

  

  

Or. en 

Amendamentul  318 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 

8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 

7a, 8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

 ESMA elaborează orientări și 

recomandări privind interpretarea și 

aplicarea armonizată a cerințelor stabilite 

în prezentele dispoziții. 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

Se consideră „STS” securitizările care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 
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îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 

8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

Or. it 

 

Amendamentul  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 

8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 

7a sau cerințele prevăzute la articolele 8, 9 

și 10 ale prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția securitizărilor ABCP, care 

îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 

8, 9 și 10 ale prezentului regulament. 

Se consideră „STS” securitizările, cu 

excepția programelor ABCP, a 

tranzacțiilor ABCP și a altor securitizări 

de ordin privat, care îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolele 8, 9 și 10 ale 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  322 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pe lângă securitizările STS menționate la 

primul paragraf, securitizările stabilite 

înainte de ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], cu excepția 

programelor ABCP, a tranzacțiilor ABCP 

și a altor securitizări de ordin privat, care 

îndeplinesc cerințele de mai jos, pot fi 

desemnate ca „STS” ori ca „simple, 

transparente și standardizate” sau într-un 

fel ce face trimitere directă sau indirectă 

la acești termeni numai în cazul în care 

sunt îndeplinite cerințele prevăzute la 

articolul 8 alineatele (1), (3), (4), (5), (6) 

și (9), la articolul 9 alineatele (2) și (3) și 

la articolul 10 alineatul (3), cu 

următoarele condiții: 

 (a) în cazul în care documentația 

tranzacției permite administrarea activă a 

portofoliului, cerința prevăzută la 

articolul 8 alineatul (3) este îndeplinită 

dacă inițiatorul, sponsorul și SSPE direct 

implicați în securitizare se angajează în 

notificarea STS să nu întreprindă 

administrarea activă a portofoliului; 

 (b) cerințele stabilite la articolul 8 

alineatul (6) sunt îndeplinite dacă 

dezvăluirea modificărilor semnificative 

aduse standardelor de subscriere este 

necesară numai cu titlu prospectiv de la 

data notificării STS; 

 (c) cerințele stabilite la articolul 9 

alineatul (2) sunt îndeplinite dacă se 

permite dezvăluirea în notificarea STS a 

măsurilor de atenuare a riscului legat de 

rata dobânzii și a riscului valutar; 

 (d) cerințele stabilite la articolul 10 

alineatul (3) sunt îndeplinite dacă 

modelul de fluxuri de numerar ale 

pasivelor trebuie pus la dispoziție numai 

cu titlu prospectiv de la data notificării 

STS; 
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 (e) inițiatorul, sponsorul sau SSPE se 

asigură că investitorii au acces imediat la 

toate datele relevante semnificative 

privind calitatea creditului și performanța 

fiecărei expuneri-suport, fluxurile de 

numerar și garanția reală care se află la 

baza securitizării, precum și la alte 

informații necesare pentru efectuarea 

unor simulări de criză cuprinzătoare și 

bine documentate cu privire la fluxurile 

de numerar și valorile garanției reale care 

se află la baza expunerilor-suport; în 

acest scop, datele relevante semnificative 

trebuie să fie stabilite la data inițierii 

operațiunii de securitizare și, dacă este 

cazul, ulterior, din considerente ce țin de 

natura operațiunii de securitizare. 

Or. en 

Justificare 

Securitizarea activelor vechi va reprezenta o proporție semnificativă a pieței. Prin urmare, 

este important ca securitizările ce corespund standardului în practică să poată fi desemnate 

drept STS. Această abordare a fost aplicată contractelor încheiate cu mult timp în urmă 

(„legacy deals”) în cadrul Directivei Solvabilitate II pentru a deosebi securitizările de tip I și 

de tip II. Acestea sunt o serie de criterii pentru tranzacțiile încheiate cu mult timp în urmă 

(„legacy transactions”), iar noi considerăm că ele asigură un echilibru just în acest sens. 

 

Amendamentul  323 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Securitizările STS sustenabile îndeplinesc 

aceeași cerință ca alte securitizări STS, 

dar sunt destinate, de asemenea, 

proiectelor de investiții sustenabile și 

responsabile sau sunt integrate direct într-

un proiect de investiții sustenabil 

subiacent, care contribuie la realizarea 

acordului obținut în urma conferinței 

ONU privind schimbările climatice (COP 
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21). În rândul acestor proiecte se află cele 

din domeniul eficienței energetice, 

proiectele de infrastructură ecologică și 

proiectele inovatoare în materie de mediu. 

Securitizările STS sustenabile beneficiază 

de o rată de reținere a riscului cu 25% 

mai scăzută și de o valoare minimă a 

riscului cu 25% mai scăzută pentru 

securitizări în conformitate cu articolele 

259, 260, 261, 263 și 264 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind 

cerințele prudențiale pentru instituțiile de 

credit și societățile de investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Securitizările, cu excepția programelor și 

tranzacțiilor ABCP, care sunt vândute 

investitorilor după 1 ianuarie 2011, dar 

înainte de data intrării în vigoare a 

prezentului regulament, vor fi considerate 

„STS” din momentul în care fac obiectul 

unei notificări în conformitate cu 

articolul 14 alineatul (1), cu următoarele 

condiții: 

 (a) să fi îndeplinit în momentul 

emiterii cerințele stabilite la articolul 8 

alineatele (1)-(5) și (7)-(9) și la articolul 9 

alineatele (1) și (3); 

 (b) să îndeplinească, din momentul 

notificării menționate la articolul 14 

alineatul (1), cerințele stabilite la articolul 

8 alineatele (2) și (6), la articolul 9 

alineatul (2) și alineatele (4)-(8) și la 

articolul 10 alineatele (1)-(4). 

Or. en 
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Justificare 

Sunt necesare precizări suplimentare privind dispozițiile tranzitorii. Cerințele pe care trebuie 

să le îndeplinească securitizările în temeiul prezentei dispoziții țin de criteriile STS. 

 

Amendamentul  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1) În cazul în care o autoritate 

competentă de la nivel național sau 

ESMA notifică inițiatorului sau 

sponsorului corespunzător al unei 

operațiuni de securitizare, care a făcut 

obiectul unei notificări în temeiul 

articolului 14 alineatul (1), faptul că 

entitatea care emite notificarea consideră 

că securitizarea în cauză nu mai 

îndeplinește cerințele STS, inițiatorul sau 

sponsorul în cauză are la dispoziție două 

luni de la data notificării pentru a 

remedia situația într-un mod considerat 

satisfăcător de către autoritatea care a 

emis notificarea și informează investitorii 

cu privire la această notificare. 

 (2) Pe durata perioadei de două luni 

care urmează unei notificări emise de o 

autoritate competentă de la nivel național 

sau de ESMA în conformitate cu articolul 

7 paragraful (1b) punctul (1), 

securitizarea care a făcut obiectul 

notificării în cauză se consideră a fi în 

conformitate cu STS. 

 (3) În cazul în care, în termen de două 

luni de la notificarea menționată la 

articolul 7 paragraful (1b) punctul (1), 

situația a fost remediată într-un mod 

considerat satisfăcător de către 

autoritatea competentă corespunzătoare, 

securitizarea în cauză este considerată în 

continuare ca fiind conformă cu STS. 

 (4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
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de la articolul 7 paragraful (1b) punctele 

(2) și (3), în cazul în care autoritatea 

competentă consideră că menținerea 

statutului de conformitate cu STS ar 

putea pune în pericol integritatea etichetei 

STS sau stabilitatea financiară, aceasta 

este abilitată să-i retragă securitizării în 

cauză statutul de conformitate cu STS. 

 (5) Dispozițiile de la prezentul articol 

nu limitează dreptul de a aplica eventuale 

sancțiuni în conformitate cu articolele 17 

și 18. 

Or. en 

Justificare 

Consecințele pierderii statutului de conformitate cu STS sunt grave. De aceea, emitenților ar 

trebui să li se acorde o perioadă de grație în care să remedieze situația. Pot fi aplicate 

sancțiuni, însă statutul de conformitate cu STS rămâne valabil cu excepția cazului în care se 

consideră că această situație prezintă un risc pentru integritatea etichetei sau pentru 

stabilitatea financiară în general. 

 

Amendamentul  326 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Promovarea unei tranziții sociale și 

ecologice 

 Capitalul eliberat în urma securitizărilor 

STS ar trebui să contribuie în principal la 

crearea de noi împrumuturi prin care să 

se stimuleze tranziția socială și ecologică. 

Or. en 

 

Amendamentul  327 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Expunerile-suport se achiziționează 

de un SSPE prin intermediul unei vânzări 

sau a unei cesiuni într-un mod care este 

opozabil vânzătorului sau oricărui alt terț, 

inclusiv în caz de insolvență a 

vânzătorului. Transferul expunerilor-suport 

către SSPE nu face obiectul niciunei 

dispoziții stricte de recuperare în caz de 

insolvență a vânzătorului. Atunci când 

transferul expunerilor-suport se efectuează 

prin intermediul unei cesiuni și este 

perfectat într-o etapă ulterioară încheierii 

tranzacției, evenimentele de declanșare a 

unei astfel de perfectări ar trebui să includă 

cel puțin următoarele evenimente: 

1. Expunerile-suport se achiziționează 

de un SSPE într-un mod care este opozabil 

vânzătorului sau oricărui alt terț, inclusiv în 

caz de insolvență a vânzătorului. 

Transferul expunerilor-suport către SSPE 

nu face obiectul niciunei dispoziții stricte 

de recuperare în caz de insolvență a 

vânzătorului. Atunci când transferul 

expunerilor-suport se efectuează prin 

intermediul unei cesiuni și este perfectat 

într-o etapă ulterioară încheierii tranzacției, 

evenimentele de declanșare a unei astfel de 

perfectări ar trebui să includă cel puțin 

următoarele evenimente: 

Or. en 

Justificare 

Până în prezent nu există încă o definiție juridică a noțiunii de „vânzare reală”, deși aceasta 

este utilizată frecvent de către inițiatori pentru a indica faptul că vânzarea are putere 

juridică. Cu toate acestea, în operațiunile de securitizare din UE se folosesc și alte structuri, 

care nu se bazează pe vânzarea sau cesiunea de active subiacente și care au fost create în 

temeiul legislației naționale sau au fost introduse de legislatorii naționali pentru a se permite 

transferul eficace către SSPE. Prin urmare, atunci când se menționează o „vânzare reală”, 

indiferent de modul în care aceasta este definită, se exclud în mod nejustificat celelalte 

metode de transfer. 

 

Amendamentul  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Vânzătorul prezintă declarații și 

garanții care să ateste faptul că, din câte 

știe, expunerile-suport incluse în 

2. Expunerile-suport incluse în 

securitizare nu sunt grevate de sarcini și 

nici nu se află în alt mod într-o situație cu 
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securitizare nu sunt grevate de sarcini și 

nici nu se află în alt mod într-o situație cu 

privire la care se poate preconiza că va 

afecta caracterul opozabil al vânzării sau 

al cesiunii. 

privire la care se poate preconiza că va 

afecta caracterul opozabil de către SSPE 

sau în numele acesteia, cu excepția 

cazului în care un astfel de risc de 

afectare este atenuat în mod adecvat prin 

rezerve sau prin îmbunătățirea și mai mult 

a calității creditului. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

portfolio. 

 

Amendamentul  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin 

cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea 

ce privește plata chiriei, a principalului și 

a dobânzilor sau în ceea ce privește orice 

alt drept de a primi venituri din activele 

care garantează astfel de plăți. 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care constau 

exclusiv din unul dintre următoarele 

tipuri de active: 
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Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

 (a) împrumuturi locative; 

 (b) credite comerciale, creanțe 

comerciale, contracte de leasing și 

facilități de creditare destinate 

întreprinderilor din aceeași categorie 

pentru a finanța cheltuieli de capital sau 

operațiuni economice; 

 (c) credite auto și contracte de leasing 

acordate unor debitori sau utilizatori; 

 (d) împrumuturi, creanțe aferente 

cardurilor de credit și portofolii de 

facilități de credit acordate persoanelor 

fizice pentru consum personal, familial 

sau de gospodărie; sau 

 (e) orice alt tip de active care pot fi 

considerate omogene în ceea ce privește 

tipul debitorului și tipul riscului de credit 

subiacent. 

 Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil: 

 (i) ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite 

 ale căror rate pot fi diferite în ceea ce 

privește cuantumul legat de plata chiriei, 

a principalului și a dobânzilor; sau 

 (ii) legate de orice alt drept de a primi 

venituri din activele care garantează astfel 

de plăți, inclusiv încasările obținute în 

urma vânzării de active, care garantează 

expunerile-suport, după contractele de 

împrumut sau de leasing ori la rezilierea 

acestora, sub rezerva limitărilor prevăzute 

la alineatul (9).  

Or. en 

Justificare 

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

 

Amendamentul  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Ar trebui considerate omogene 

împrumuturile pentru bunuri imobile 

locative acordate persoanelor fizice, 

împrumuturile pentru bunuri imobile 

garantate cu imobile comerciale, creditele 

de consum acordate persoanelor fizice 

pentru consum personal, familial sau de 

gospodărie, contractele financiare pentru 

achiziția unui autovehicul (inclusiv 

contractele de împrumut, de leasing și de 

cumpărare în rate), împrumuturile 

acordate distribuitorilor de autovehicule 

pentru cumpărarea sau menținerea 

stocului, împrumuturile acordate IMM-

urilor, împrumuturile acordate 

societăților (cu excepția IMM-urilor), 

creanțele comerciale și contractele de 

leasing pentru echipamente (cu excepția 

contractelor de leasing pentru 

autovehicule, camionete, camioane și 

motociclete). Un portofoliu de expuneri-

suport cuprinde un singur tip de active. 
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Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

Justificare 

Noțiunea de „omogen” trebuie definită mai precis. Aliniat cu considerentul 18. 

 

Amendamentul  331 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, al monedei și al sistemului 

juridic național care li se aplică. Sunt 

considerate omogene din punctul de 

vedere al tipului de active portofoliile de 

credite imobiliare pentru locuințe, 

portofoliile de credite pentru bunuri 

imobiliare comerciale, portofoliile de 

credite, de contracte de leasing și de 

facilități de creditare din aceeași categorie 

acordate societăților, portofoliile de 

credite și de contracte de leasing auto și 

portofoliile de facilități de creditare 

acordate persoanelor fizice pentru 

consum personal, familial sau de 

gospodărie. Expunerile-suport conțin 

cerințe contractuale cu caracter obligatoriu 

și opozabil ce implică un drept de regres 
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deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Acestea sunt următoarele: 

portofoliile de împrumuturi locative, 

portofoliile de credite comerciale, 

creanțele comerciale, contractele de 

leasing și facilitățile de creditare destinate 

întreprinderilor din aceeași categorie 

pentru a finanța cheltuieli de capital sau 

operațiuni economice, portofoliile de 

credite auto și de contracte de leasing 

acordate unor debitori sau utilizatori sau 

portofoliile de împrumuturi și portofoliile 

de facilități de creditare acordate 

persoanelor fizice pentru consum 

personal, familial sau de gospodărie. 

Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 
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în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

4. Securitizarea este garantată cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active. Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a dobânzilor 

sau în ceea ce privește orice alt drept de a 

primi venituri din activele care garantează 

astfel de plăți. În cazul în care expunerile-

suport sunt ipoteci, în momentul 

securitizării raportul dintre principalul 

rămas și valoarea actuală a bunurilor nu 

depășește 75%. Expunerile-suport nu 

includ valorile mobiliare, astfel cum sunt 

definite în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Securitizarea implică cel mult trei 

tranșe. 
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Or. en 

Justificare 

Cu cât mai multe tranșe se află între tranșa care suportă prima pierdere și tranșa care 

suportă ultima pierdere, cu atât mai dificilă este evaluarea fiecărei tranșe din punctul de 

vedere al investitorului. Asta înseamnă că lichiditatea pe piață și prețul acestor tranșe vor 

avea același comportament prociclic observat în perioada cea mai gravă a crizei. Limitarea 

numărului de tranșe este esențială pentru aspectul legat de „simplicitate”. 

 

Amendamentul  335 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Securitizările sintetice nu sunt 

considerate securitizări STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  336 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Expunerile-suport sunt inițiate în 

cursul normal al activității inițiatorului sau 

a creditorului inițial în conformitate cu 

standarde de subscriere care nu sunt mai 

puțin stricte decât cele aplicate de inițiator 

sau de creditorul inițial inițierii unor 

expuneri similare care nu sunt securitizate. 

Modificările semnificative aduse 

standardelor de subscriere se comunică 

integral investitorilor potențiali. În cazul 

securitizărilor în care expunerile-suport 

sunt împrumuturi locative, portofoliul de 

6. Expunerile-suport sunt inițiate în 

cursul normal al activității inițiatorului sau 

a creditorului inițial în conformitate cu 

standarde de subscriere care nu sunt mai 

puțin stricte decât cele aplicate de inițiator 

sau de creditorul inițial inițierii unor 

expuneri similare care nu sunt securitizate 

și sunt comparabile, în ceea ce privește 

substanța economică și categoriile de 

creditori, cu expunerile inițiate în cursul 

normal al activității inițiatorului sau a 

creditorului inițial, care nu sunt 
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împrumuturi nu include niciun împrumut 

care a fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că s-a adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. Evaluarea 

bonității debitorului îndeplinește cerințele 

prevăzute la articolul 18 alineatele (1)-(4), 

alineatul (5) litera (a) și alineatul (6) al 

Directivei 2014/17/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului sau la articolul 8 

al Directivei 2008/48/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului sau cerințe 

echivalente în țările terțe. Inițiatorul sau 

creditorul inițial au know-how în ceea ce 

privește inițierea unor expuneri similare 

celor securitizate. 

securitizate. Modificările semnificative 

aduse standardelor de subscriere se 

comunică integral investitorilor potențiali. 

În cazul securitizărilor în care expunerile-

suport sunt împrumuturi locative, 

portofoliul de împrumuturi nu include 

niciun împrumut care a fost comercializat 

și subscris pe baza premisei că s-a adus la 

cunoștința solicitantului împrumutului sau, 

după caz, intermediarilor, faptul că este 

posibil ca informațiile furnizate să nu fi 

fost verificate de către creditor. Evaluarea 

bonității debitorului îndeplinește cerințele 

prevăzute la articolul 18 alineatele (1)-(4), 

alineatul (5) litera (a) și alineatul (6) al 

Directivei 2014/17/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului sau la articolul 8 

al Directivei 2008/48/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului sau cerințe 

echivalente în țările terțe. Inițiatorul sau 

creditorul inițial au know-how în ceea ce 

privește inițierea unor expuneri similare 

celor securitizate. 

Or. en 

Justificare 

Expunerile securitizate nu ar trebui să difere în mod semnificativ, prin natura lor, de alte 

tipuri de expuneri inițiate în cursul normal al activității creditorului inițial. 

 

Amendamentul  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Atunci când sunt transferate către 

SSPE, expunerile-suport nu includ 

expuneri în stare de nerambursare în sensul 

articolului 178 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau 

expuneri față de un debitor sau garant aflat 

în dificultate care, potrivit informațiilor 

7. Atunci când sunt selectate, 

expunerile-suport transferate fără 

întârziere către SSPE nu includ expuneri în 

stare de nerambursare în sensul 

articolului 178 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 sau expuneri față de un 

debitor sau garant aflat în dificultate care, 
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deținute de inițiator sau de creditorul 

inițial: 

potrivit informațiilor deținute de inițiator 

sau de creditorul inițial: 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) a declarat insolvență, a convenit 

cu creditorii săi asupra unei anulări sau a 

unei reeșalonări a datoriei sau în privința 

căruia o instanță le-a acordat creditorilor 

săi un drept de executare sau daune 

materiale ca urmare a unei plăți 

neefectuate într-o perioadă de trei ani 

anterioară datei inițierii; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) a declarat insolvență, a convenit cu 

creditorii săi asupra unei anulări sau a 

unei reeșalonări a datoriei sau în privința 

căruia o instanță le-a acordat creditorilor 

săi un drept de executare sau daune 

materiale ca urmare a unei plăți 

neefectuate într-o perioadă de trei ani 

anterioară datei inițierii; 

(a) a declarat insolvență sau o instanță 

le-a acordat creditorilor săi, cu titlu 

definitiv și inatacabil, un drept de 

executare sau despăgubiri materiale ca 

urmare a unei plăți neefectuate într-o 

perioadă de trei ani anterioară datei 

inițierii sau a fost supus unui proces de 

restructurare a datoriei pentru expunerile 

sale nerentabile într-o perioadă de trei ani 

anterioară datei transferului sau cesiunii 

expunerilor-suport către SSPE, cu 

excepția cazului în care: 

(i) o expunere-suport restructurată nu a 

prezentat noi restanțe timp de cel puțin un 

an de la data restructurării și 

(ii) informațiile furnizate de inițiator, de 

sponsor și de SSPE în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (1) litera (a) și 

litera (e) punctul (i) precizează în mod 

explicit proporția expunerilor-suport 

restructurate, data și detaliile 

restructurării, precum și performanța lor 

de la data restructurării; 

 (b) era inclus, în momentul inițierii, 

dacă este cazul, într-un registru public al 

persoanelor cu un istoric negativ în 

materie de credite; 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) a declarat insolvență, a convenit cu 

creditorii săi asupra unei anulări sau a unei 

reeșalonări a datoriei sau în privința căruia 

o instanță le-a acordat creditorilor săi un 

drept de executare sau daune materiale ca 

urmare a unei plăți neefectuate într-o 

perioadă de trei ani anterioară datei 

inițierii; 

(a) a declarat insolvență, a convenit cu 

creditorii săi asupra unei anulări sau a unei 

reeșalonări a datoriei sau în privința căruia 

o instanță le-a acordat creditorilor săi un 

drept definitiv, neatacabil de executare sau 

daune materiale ca urmare a unei plăți 

neefectuate într-o perioadă de trei ani 

anterioară datei inițierii sau a fost supus 

unui proces de restructurare a datoriei 

pentru expunerile sale nerentabile într-o 

perioadă de trei ani anterioară datei 

transferului sau cesiunii expunerilor-

suport către SSPE, cu excepția cazului în 

care: 

 (i) o expunere-suport restructurată 

nu a prezentat noi restanțe timp de cel 

puțin un an de la data procesului de 

restructurare a datoriei și 

 (ii) informațiile furnizate de inițiator, 

de sponsor și de SSPE în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (1) litera (a) și 

litera (e) punctul (i) precizează în mod 

explicit proporția expunerilor-suport 

restructurate, data și detaliile 

restructurării, precum și performanța lor 

de la data restructurării; 

Or. en 

 

Amendamentul  341 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) a declarat insolvență, a convenit cu 

creditorii săi asupra unei anulări sau a 

unei reeșalonări a datoriei sau în privința 

căruia o instanță le-a acordat creditorilor 

săi un drept de executare sau daune 

materiale ca urmare a unei plăți neefectuate 

(a) a declarat insolvență sau o instanță 

le-a acordat creditorilor săi, cu titlu 

definitiv și inatacabil, un drept de 

executare sau daune materiale ca urmare a 

unei plăți neefectuate într-o perioadă de 

trei ani anterioară datei inițierii sau a fost 
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într-o perioadă de trei ani anterioară datei 

inițierii; 
supus unui proces de restructurare a 

datoriei pentru expunerile sale 

nerentabile într-o perioadă de trei ani 

anterioară datei transferului sau cesiunii 

expunerilor-suport către SSPE, cu 

excepția cazului în care: 

 (i) o expunere-suport restructurată 

nu a prezentat noi restanțe timp de cel 

puțin un an de la data procesului de 

restructurare a datoriei și 

 (ii) informațiile furnizate de inițiator, 

de sponsor și de SSPE în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (1) litera (a) și 

litera (e) punctul (i) precizează în mod 

explicit proporția expunerilor-suport 

restructurate, data și detaliile 

restructurării, precum și performanța lor 

de la data restructurării; 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se află într-un registru oficial de 

persoane cu un istoric negativ în materie 

de credite; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se află într-un registru oficial de (b) era inclus, în momentul inițierii, 
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persoane cu un istoric negativ în materie 

de credite; 

dacă este cazul, într-un registru public al 

persoanelor cu un istoric negativ în 

materie de credite; 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se află într-un registru oficial de 

persoane cu un istoric negativ în materie 

de credite; 

(b) era inclus, în momentul inițierii, 

dacă este cazul, într-un registru public al 

persoanelor cu un istoric negativ în 

materie de credite; 

Or. en 

 

Amendamentul  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 7 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) are o evaluare a creditului sau un 

scor de credit ce indică faptul că riscul ca 

plățile convenite prin contract să nu fie 

efectuate este semnificativ mai mare decât 

în cazul unui debitor mediu pentru acest 

tip de împrumuturi în jurisdicția 

relevantă. 

(c) manifestă semne de incapacitate 

conform practicilor contabile aplicabile 

care impun includerea unor provizioane 

specifice, sau ale cărui expuneri ce 

urmează să fie transferate către SSPE nu 

sunt corespunzătoare, indicând un posibil 

risc semnificativ de incapacitate de plată. 

 Prin derogare de la primul paragraf, în 

cazul expunerilor cu amănuntul, 

inițiatorul sau creditorul inițial poate 

aplica cerințele de la prezentul alineat 

unui contract individual pentru a 

determina dacă există sau nu dificultăți 

de credit, în cazul în care se aplică 

opțiunea privind expunerile cu 

amănuntul în temeiul articolului 178 
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alineatul (1) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

 Riscul de credit al portofoliului securitizat 

nu crește semnificativ în momentul 

selectării comparativ cu expunerile 

similare nesecuritizate deținute de 

inițiator. Această cerință poate fi 

îndeplinită printr-o selecție aleatorie de 

expuneri dintr-un portofoliu vizat, care 

 (i) nu se află în stare de 

nerambursare în sensul articolului 178 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 și nu prezintă dificultăți de 

credit în temeiul alineatului (7) din 

prezentul articol, 

 (ii) îndeplinesc criteriul prevăzut la 

alineatul 8 din prezentul articol, 

 (iii) sunt inițiate în conformitate cu 

prima teză de la alineatul (6) din 

prezentul articol. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  346 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. La momentul transferului 

expunerilor, debitorii sau garanții au 

efectuat cel puțin o plată, cu excepția 

cazurilor securitizărilor reînnoibile 

garantate cu facilități de descoperit de 

cont personale, ale creanțelor aferente 

cărților de credit, ale creanțelor 

comerciale, ale creditelor acordate 

comercianților pentru finanțarea 

stocurilor sau ale expunerilor care se 

plătesc într-o singură tranșă. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu amendamentele Verzilor de modificare a cerinței de păstrare, pentru a ține 

seama de caracterul sezonier. 

 

Amendamentul  347 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. La momentul transferului 

expunerilor, debitorii sau garanții au 

efectuat cel puțin o plată, cu excepția 

cazurilor securitizărilor reînnoibile 

garantate cu facilități de descoperit de cont 

personale, ale creanțelor aferente cărților 

de credit, ale creanțelor comerciale, ale 

creditelor acordate comercianților pentru 

finanțarea stocurilor sau ale expunerilor 

care se plătesc într-o singură tranșă. 

8. La momentul transferului 

expunerilor, debitorii sau garanții au 

efectuat cel puțin o plată, cu excepția 

cazurilor securitizărilor reînnoibile 

garantate cu expuneri care trebuie plătite 

într-o singură tranșă sau care au o 

scadență de mai puțin de un an, inclusiv, 

fără restricții, plăți lunare pentru creditele 

reînnoibile. 

Or. en 
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Justificare 

Scopul este de a conferi acestui criteriu valabilitate și în viitor, formulându-l ca pe un test 

bazat pe anumite principii. 

 

Amendamentul  348 

Dariusz Rosati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. La momentul transferului 

expunerilor, debitorii sau garanții au 

efectuat cel puțin o plată, cu excepția 

cazurilor securitizărilor reînnoibile 

garantate cu facilități de descoperit de cont 

personale, ale creanțelor aferente cărților 

de credit, ale creanțelor comerciale, ale 

creditelor acordate comercianților pentru 

finanțarea stocurilor sau ale expunerilor 

care se plătesc într-o singură tranșă. 

8. La momentul transferului 

expunerilor, debitorii au efectuat cel puțin 

o plată, cu excepția cazurilor securitizărilor 

reînnoibile garantate cu facilități de 

descoperit de cont personale, ale creanțelor 

aferente cărților de credit, ale creanțelor 

comerciale, ale creditelor acordate 

comercianților pentru finanțarea stocurilor 

sau ale expunerilor care se plătesc într-o 

singură tranșă. 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Rambursarea deținătorilor de poziții 

din securitizare nu depinde în mod 

semnificativ de vânzarea activelor care 

garantează expunerile-suport. Acest lucru 

nu împiedică reînnoirea sau refinanțarea 

ulterioară a unor astfel de active. 

9. Rambursarea deținătorilor de poziții 

din securitizare nu trebuie să fi fost 

structurată astfel încât să depindă, în mod 

predominant, de vânzarea de active care 

garantează expunerile-suport. 

Expunerile-suport care sunt garantate 

prin active a căror valoare este garantată 

sau ale căror riscuri sunt complet reduse 

printr-o obligație de răscumpărare ce 

revine vânzătorului activelor prin care 

sunt garantate expunerile-suport sau unei 
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alte părți terțe nu depind de vânzarea 

activelor care garantează expunerile-

suport. Acest lucru nu împiedică reînnoirea 

sau refinanțarea ulterioară a unor astfel de 

active. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  350 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. ESMA elaborează, în strânsă 

colaborare cu ABE și EIOPA, proiecte de 

standarde tehnice de reglementare în care 

precizează criteriile pentru determinarea 

faptului dacă un portofoliu de expuneri 

este omogen sau nu în sensul alineatului 

(4) de la prezentul articol și în sensul 

articolului 12 alineatul (2). 

 ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de ... [douăsprezece luni de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la prezentul 
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alineat în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolele 10-14 ale 

Regulamentului (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. Securitizările sintetice nu sunt 

considerate securitizări STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial îndeplinește cerința de reținere a 

riscului în conformitate cu articolul 4 din 

prezentul regulament. 

1. Inițiatorul, sponsorul sau creditorul 

inițial păstrează un interes economic net 

semnificativ în conformitate cu: 

 (a) articolul 4, în cazul unei 

securitizări emise în ziua intrării în 

vigoare a prezentului regulament sau în 

ziua următoare sau în cazul oricărei 

securitizări care se află sub incidența 

prezentului regulament în conformitate 

cu articolul 28 alineatul (4a); sau 

 (b) orice cerință aplicabilă în 

conformitate cu articolul 28 alineatul 

(4b), în cazul unei securitizări emise 

înainte de data intrării în vigoare a 

prezentului regulament. 
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Or. en 

Justificare 

Dispoziție adecvată pentru tranzacțiile de durată, care păstrează clauza de anterioritate 

pentru tranzacțiile anterioare anului 2011, întrucât punctul (ii) indică faptul că ar fi relevante 

numai cerințele „aplicabile în conformitate cu articolul 28 alineatul (4b)”. 

 

Amendamentul  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Riscul privind rata dobânzii și 

riscul valutar ce rezultă din securitizare 

trebuie atenuate, iar măsurile întreprinse în 

acest sens trebuie divulgate. Expunerile-

suport nu includ instrumente derivate, cu 

excepția cazului în care se urmărește 

acoperirea riscului valutar și a riscului 

privind rata dobânzii. Aceste instrumente 

derivate sunt subscrise și documentate în 

conformitate cu standardele comune 

utilizate în domeniul finanțelor 

internaționale. 

2. Riscul privind rata dobânzii și 

riscul valutar ce rezultă din securitizare 

trebuie atenuate, iar măsurile întreprinse în 

acest sens trebuie divulgate. Expunerile-

suport nu includ instrumente derivate. 

Or. it 

 

Amendamentul  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Orice plăți ale dobânzilor de 

referință trecute la activele și pasivele 

securitizării se bazează pe ratele dobânzilor 

utilizate în general pe piață și nu prevăd 

formule sau instrumente derivate 

3. Orice plăți ale dobânzilor de 

referință trecute la activele și pasivele 

securitizării se bazează pe ratele dobânzilor 

utilizate în general pe piață și nu prevăd 

formule sau instrumente derivate. 
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complexe. 

Or. it 

 

Amendamentul  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) procesele și responsabilitățile 

necesare pentru a asigura faptul că starea 

de nerambursare sau insolvența societății 

de administrare nu conduce la încetarea 

serviciilor de administrare; 

(b) procesele și responsabilitățile 

necesare pentru a asigura faptul că starea 

de nerambursare sau insolvența societății 

de administrare nu conduce la încetarea 

serviciilor de administrare, care pot 

include o clauză contractuală care să 

permită înlocuirea administratorului de 

credite în caz de nerambursare sau de 

insolvență; 

Or. en 

Justificare 

Scopul articolului 9 alineatul (6) este de a evita situația în care creanțele de credit nu mai pot 

fi colectate din cauza „stării de nerambursare sau a insolvenței societății de administrare”. 

Necolectarea creanțelor de credit va afecta, în mod evident, interesele investitorului. De 

aceea, există deja o practică bine stabilită pe piață prin care se poate conveni asupra unei 

„clauze de înlocuire”, pentru a garanta intervenția unei alte societăți de administrare în 

cazul în care societatea inițială se află în stare de nerambursare sau insolvență. Investitorii 

sunt protejați deoarece este asigurată colectarea în continuare a ratelor lunare. 

 

Amendamentul  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 – litera c  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dispoziții care să asigure înlocuirea 

contrapărților aferente instrumentelor 

eliminat 
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derivate, a furnizorilor de lichiditate și a 

băncii la care este deschis contul în cazul 

în care acestea se află în stare de 

nerambursare sau în caz de insolvență a 

acestora și în cazul producerii altor 

evenimente specificate, după caz. 

Or. it 

 

Amendamentul  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Documentele aferente tranzacției 

includ definiții, măsuri corective și acțiuni 

referitoare la incidentele de plată ale 

debitorilor și la starea de nerambursare a 

acestora, restructurarea datoriilor, iertarea 

de plată a datoriei, restructurarea datorată 

dificultăților financiare, perioadele fără 

plăți, pierderile, radierile, recuperările și 

alte măsuri corective privind performanța 

activelor, utilizându-se termeni clari și 

consecvenți. Documentele aferente 

tranzacției specifică în mod clar ordinea 

de prioritate a plăților, factorii care 

declanșează plățile, modificările ordinii de 

prioritate a plăților în urma unor 

evenimente de declanșare, precum și 

obligația de a raporta astfel de 

evenimente. Orice modificare a ordinii de 

prioritate a plăților se raportează la 

momentul apariției acesteia. 

7. Documentele aferente tranzacției 

includ definiții, măsuri corective și acțiuni 

referitoare la incidentele de plată ale 

debitorilor și la starea de nerambursare a 

acestora, restructurarea datoriilor, iertarea 

de plată a datoriei, restructurarea datorată 

dificultăților financiare, perioadele fără 

plăți, pierderile, radierile, recuperările și 

alte măsuri corective privind performanța 

activelor, utilizându-se termeni clari și 

consecvenți. Acești termeni și procese pot 

face obiectul unor modificări cu condiția 

ca modificările respective să nu afecteze în 

mod negativ și substanțial rambursarea 

pozițiilor de securitizare. 

Or. en 

 

Amendamentul  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Înainte de efectuarea investiției, 

inițiatorul, sponsorul și SSPE oferă acces 

investitorului la datele istorice statice și 

dinamice privind starea de nerambursare și 

pierderea de performanță, cum ar fi datele 

privind incidentele de plată și starea de 

nerambursare, în ceea ce privește expuneri 

care sunt în mare măsură similare cu cele 

care sunt securitizate. Aceste date acoperă 

o perioadă de cel puțin șapte ani în cazul 

expunerilor altele decât cele retail și de cel 

puțin cinci ani pentru expunerile retail. 

Se comunică motivele care stau la baza 

considerării expunerilor ca fiind similare. 

1. Înainte de efectuarea investiției, 

inițiatorul și sponsorul oferă acces 

investitorului la datele istorice statice și 

dinamice privind starea de nerambursare și 

pierderea de performanță, cum ar fi datele 

privind incidentele de plată și starea de 

nerambursare, în ceea ce privește expuneri 

care sunt în mare măsură similare cu cele 

care sunt securitizate. Aceste date acoperă 

o perioadă de cel puțin șapte ani în cazul 

expunerilor altele decât cele retail și de cel 

puțin cinci ani pentru expunerile retail. 

Se comunică motivele care stau la baza 

considerării expunerilor ca fiind similare. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

asupra rentabilității activelor-suport. 

 

Amendamentul  359 

Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de emiterea titlurilor de 

valoare care rezultă din securitizare, un 

eșantion al expunerilor-suport face 

obiectul unei verificări externe de către 

un terț independent corespunzător, 

verificându-se inclusiv dacă datele 

publicate în ceea ce privește expunerile-

suport sunt fiabile cu un nivel de 

încredere de 95 %. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  360 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Inițiatorul sau sponsorul le 

furnizează investitorilor un model de 

fluxuri de numerar ale pasivelor, atât 

înainte de stabilirea prețurilor securitizării, 

cât și permanent. 

3. Inițiatorul sau sponsorul le 

furnizează investitorilor un model de 

fluxuri de numerar ale pasivelor clar 

documentat, atât înainte de stabilirea 

prețurilor securitizării, cât și permanent, 

care să reprezinte cu precizie relația 

contractuală dintre rentabilitatea 

expunerilor-suport și plățile transferate 

între inițiator, sponsor, investitori, alte 

părți terțe și SSPE. 

Or. en 

 

Amendamentul  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Inițiatorul sau sponsorul le 

furnizează investitorilor un model de 

fluxuri de numerar ale pasivelor, atât 

înainte de stabilirea prețurilor securitizării, 

cât și permanent. 

3. Inițiatorul sau sponsorul pune la 

dispoziția investitorilor un model de fluxuri 

de numerar ale pasivelor, atât înainte de 

stabilirea prețurilor securitizării, cât și 

permanent. 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă 

de proiect sau într-o formă inițială, atunci 

când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în 

termen de cel mult 15 zile de la încheierea 

tranzacției. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest tip de informare poate duce la încălcarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva (CE) 

2003/71, deoarece poate fi interpretată ca oferind publicului valori mobiliare fără publicarea 

prealabilă a unui prospect aprobat. 

 

Amendamentul  363 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 
articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, sponsorul 

4. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

respectă articolului 5 din prezentul 

regulament și pun la dispoziție, în 

conformitate cu alineatul (4a), înainte de 

stabilirea prețurilor, toate informațiile 

cerute la articolul 5 alineatul (1) litera (a). 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE pun la 
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și SSPE pun la dispoziție informațiile 

cerute la articolul 5 alineatul (1) 

literele (b)-(e) înainte de stabilirea 

prețurilor, cel puțin sub formă de proiect 

sau într-o formă inițială, atunci când acest 

lucru este permis la articolul 3 al 

Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în termen 

de cel mult 15 zile de la încheierea 

tranzacției. 

dispoziție informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1a) literele (b)-(e) și alineatul 

(1b) literele (b)-(e), în conformitate cu 

alineatul (4a) din prezentul articol, înainte 

de stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă 

de proiect sau într-o formă inițială. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE pun la 

dispoziția investitorilor documentele finale, 

în conformitate cu alineatul (8a), în 

termen de cel mult 15 de zile de la 

încheierea tranzacției. 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, sponsorul 

și SSPE pun la dispoziție informațiile 

cerute la articolul 5 alineatul (1) 

literele (b)-(e) înainte de stabilirea 

prețurilor, cel puțin sub formă de proiect 

sau într-o formă inițială, atunci când acest 

lucru este permis la articolul 3 al Directivei 

2003/71/CE. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pun la dispoziția investitorilor 

documentele finale în termen de cel mult 

15 zile de la încheierea tranzacției. 

4. Inițiatorul și sponsorul sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

articolului 5 din prezentul regulament și 

sunt responsabili de asigurarea punerii la 

dispoziția investitorilor potențiali, înainte 

de stabilirea prețurilor, a tuturor 

informațiilor cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul și 

sponsorul sunt responsabili de asigurarea 

punerii la dispoziție a informațiilor cerute 

la articolul 5 alineatul (1) literele (b)-(e) 

înainte de stabilirea prețurilor, cel puțin sub 

formă de proiect sau într-o formă inițială, 

atunci când acest lucru este permis la 

articolul 3 al Directivei 2003/71/CE. 

Inițiatorul și sponsorul sunt responsabili 

de asigurarea punerii la dispoziția 

investitorilor a documentelor finale în 

termen de cel mult 15 zile de la încheierea 

tranzacției. 

Or. en 
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Justificare 

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

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

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

asupra rentabilității activelor-suport. 

 

Amendamentul  365 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4 a. În cazul securitizărilor publice, 

informațiile menționate la alineatul (4) se 

pun la dispoziția publicului. În cazul 

securitizărilor private, informațiile 

menționate la alineatul (4) se pun la 

dispoziția investitorilor și la dispoziția 

autorităților competente naționale, la 

cererea acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 ESMA elaborează orientări adresate 

inițiatorilor, creditorilor inițiali, 

sponsorilor, SSPE și părților terțe 

responsabile de evaluarea respectării 

criteriilor STS, care vizează interpretarea 

și aplicarea armonizată a cerințelor 

prevăzute la articolele 8, 9 și 10. 

Or. en 
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Amendamentul  367 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 3 – secțiunea 2 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cerințe privind securitizarea ABCP Cerințe privind securitizarea ABCP și cea 

privată 

Or. en 

 

Amendamentul  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 eliminat 

Securitizarea simplă, transparentă și 

standardizată a securitizărilor ABCP 

 

Securitizările ABCP se consideră „STS” 

atunci când programul ABCP 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolul 13 din prezentul regulament și 

toate tranzacțiile din cadrul 

programului ABCP respectiv îndeplinesc 

cerințele prevăzute la articolul 12. 

 

Or. it 

Justificare 

Operațiunile de acel tip nu intră în categoria definită drept STS. 

 

Amendamentul  369 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 
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Propunere de regulament 

Articolul 11 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Securitizarea simplă, transparentă și 

standardizată a securitizărilor ABCP 

Programe ABCP, tranzacții ABCP și 

securitizări private simple, transparente și 

standardizate 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei nu va permite ca o tranzacție ABCP să fie tratată drept STS dacă nu a 

făcut parte dintr-un program ABCP care a îndeplinit toate criteriile, ceea ce ar impune, la 

rândul său, ca criteriile pentru tranzacțiile ABCP să fie îndeplinite în totalitate nu numai de 

tranzacția în cauză, ci și de toate celelalte tranzacții din cadrul programului ABCP respectiv. 

 

Amendamentul  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Securitizările ABCP se consideră „STS” 

atunci când programul ABCP îndeplinește 

cerințele prevăzute la articolul 13 din 

prezentul regulament și toate tranzacțiile 

din cadrul programului ABCP respectiv 

îndeplinesc cerințele prevăzute la 

articolul 12. 

O tranzacție ABCP este considerată STS 

atunci când îndeplinește cerințele la nivel 

de tranzacție prevăzute la articolul 12. 

 Un program ABCP este considerat STS 

atunci când îndeplinește cerințele 

prevăzute la articolul 13. 

Or. en 

Justificare 

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 
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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. 

 

Amendamentul  371 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Securitizările ABCP se consideră „STS” 

atunci când programul ABCP îndeplinește 

cerințele prevăzute la articolul 13 din 

prezentul regulament și toate tranzacțiile 

din cadrul programului ABCP respectiv 

îndeplinesc cerințele prevăzute la 

articolul 12. 

Tranzacțiile ABCP și alte securitizări 

private se consideră „STS” atunci când 

programul ABCP îndeplinește cerințele 

prevăzute la articolul 13 din prezentul 

regulament și toate tranzacțiile din cadrul 

programului ABCP respectiv îndeplinesc 

cerințele prevăzute la articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 12 

Cerințe la nivel de tranzacție 

1. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele 

prevăzute în secțiunea 1 a prezentului 

capitol, cu excepția celor prevăzute la 

articolul 7, articolul 8 alineatele (4) și (6), 

articolul 9 alineatele (3), (4), (5), (6) și (8) 

și articolul 10 alineatul (3). În sensul 

prezentei secțiuni, prin termenii 

„inițiator” și „creditor inițial” de la 

articolul 8 alineatul (7) se înțelege 

eliminat 
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vânzătorul. 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult doi ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de trei ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la 

articolul 129 alineatul (1) litera (e) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

Expunerile-suport conțin cerințe 

contractuale cu caracter obligatoriu și 

opozabil ce implică un drept de regres 

deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de 

plăți periodice definite în ceea ce privește 

plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 

2014/65/UE. 

3. Orice plăți ale dobânzilor de 

referință trecute la activele și pasivele 

tranzacțiilor de securitizare se bazează pe 

ratele dobânzilor utilizate în general pe 

piață și nu prevăd formule sau 

instrumente derivate complexe. 

4. În urma intrării vânzătorului în 

stare de nerambursare sau a unui 

eveniment de urgentare a plății, nicio 

cantitate semnificativă de lichidități nu 

poate fi blocată în SSPE, iar încasările 

din principalul aferent expunerilor-suport 

se transferă investitorilor care dețin o 

poziție din securitizare prin plata 

secvențială a pozițiilor din securitizare, 

stabilită prin rangul de prioritate al 

poziției din securitizare. Nu se prevăd 

dispoziții care să impună lichidarea 

automată a expunerilor-suport la 



 

AM\1101734RO.doc 41/120 PE587.508v01-00 

 RO 

valoarea de piață. 

5. Expunerile-suport se inițiază în 

cursul normal al activității vânzătorului 

în conformitate cu standarde de 

subscriere care nu sunt mai puțin stricte 

decât cele pe care le aplică vânzătorul 

inițierii unor expuneri similare care nu 

sunt securitizate. Modificările 

semnificative aduse standardelor de 

subscriere se comunică integral 

investitorilor potențiali. În cazul 

securitizărilor în care expunerile-suport 

sunt împrumuturi locative, portofoliul de 

împrumuturi nu include niciun împrumut 

care a fost comercializat și subscris pe 

baza premisei că s-a adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după 

caz, intermediarilor, faptul că este posibil 

ca informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. Vânzătorul 

trebuie să aibă know-how în ceea ce 

privește inițierea unor expuneri similare 

celor securitizate. 

6. Documentele aferente tranzacției 

prevăd factorii ce declanșează încetarea 

perioadei de reînnoire, inclusiv cel puțin: 

(a) o deteriorare a calității creditului 

expunerilor-suport până la un prag 

prestabilit sau sub acesta; 

(b) producerea unui eveniment legat 

de insolvență ce vizează vânzătorul sau 

societatea de administrare; 

(c) incapacitatea de a iniția suficiente 

expuneri-suport noi care să aibă calitatea 

creditului prestabilită. 

7. Documentele aferente tranzacției 

specifică în mod clar: 

(a) obligațiile contractuale, sarcinile 

și responsabilitățile sponsorului, ale 

societății de administrare și ale echipei 

sale de conducere, care trebuie să aibă 

know-how în administrarea expunerilor-

suport, și, după caz, ale mandatarului și 

ale altor furnizori de servicii auxiliare; 

(b) procesele și responsabilitățile 
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necesare pentru a asigura faptul că starea 

de nerambursare sau insolvența societății 

de administrare nu conduce la încetarea 

serviciilor de administrare; 

(c) dispoziții care să asigure 

înlocuirea contrapărților aferente 

instrumentelor derivate și a băncii la care 

este deschis contul în cazul în care 

acestea intră în stare de nerambursare 

sau în caz de insolvență a acestora ori în 

cazul producerii altor evenimente 

specificate, după caz; 

(d) Sponsorul întreprinde activitățile 

pe care le presupune obligația de diligență 

și verifică dacă vânzătorul îndeplinește 

standarde de subscriere solide, iar 

capacitatea sa de administrare a creditelor 

și procesele sale de colectare a debitelor 

respectă cerințele specificate la 

articolul 259 alineatul (3) literele (i) (m) 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau 

cerințe echivalente în țările terțe. 

Politicile, procedurile și controalele de 

management al riscurilor se 

documentează în mod corespunzător și se 

instituie sisteme eficace. 

Or. it 

 

Amendamentul  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele 

prevăzute în secțiunea 1 a prezentului 

capitol, cu excepția celor prevăzute la 

articolul 7, articolul 8 alineatele (4) și (6), 

articolul 9 alineatele (3), (4), (5), (6) și (8) 

și articolul 10 alineatul (3). În sensul 

prezentei secțiuni, prin termenii „inițiator” 

și „creditor inițial” de la articolul 8 

1. O tranzacție din cadrul unui 

program ABCP îndeplinește cerințele 

prevăzute în prezentul articol pentru a fi 

considerată STS. În sensul prezentei 

secțiuni, prin termenii „inițiator” și 

„creditor inițial” de la articolul 8 

alineatul (7) se înțelege vânzătorul. 
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alineatul (7) se înțelege vânzătorul. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Rambursarea deținătorilor de 

poziții din securitizare nu depinde în mod 

predominant de vânzarea activelor care 

garantează expunerile-suport. Acest lucru 

nu se aplică activelor a căror valoare este 

garantată sau ale căror riscuri sunt 

complet reduse printr-un angajament 

efectiv al vânzătorului sau al unei alte 

părți terțe de a răscumpăra sau de a 

refinanța la o sumă fixă activele care 

garantează expunerea-suport. Acest lucru 

nu împiedică reînnoirea sau refinanțarea 

ulterioară a unor astfel de active. 
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Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  375 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult doi ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de trei ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

2. Securitizările ABCP și cele private 

sunt garantate cu un portofoliu de 

expuneri-suport care sunt omogene din 

punctul de vedere al tipului de active, au o 

durată de viață medie ponderată rămasă de 

cel mult cinci ani și niciuna dintre 

expunerile-suport nu are o scadență 

reziduală mai mare de șapte ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 
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drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

Justificare 

Programele ABCP pun la dispoziția multor societăți europene, de toate dimensiunile, capital 

de lucru. Acestea reprezintă o sursă de finanțare prețioasă îndeosebi pentru IMM-uri, 

societățile necotate și cele fără rating. Potrivit textului actual al Comisiei, multe dintre 

programele ABCP nu ar corespunde criteriilor STS, deoarece propunerea conține o restricție 

aplicată scadenței activelor. Acest lucru ar exclude activele care au perioade de scadență mai 

lungi, cum ar fi împrumuturile, contractele de leasing pentru echipamente sau împrumuturile 

pentru IMM-uri pe termene mai îndelungate. Prin acest amendament se recunoaște 

caracterul specific al structurii ABCP, cum ar fi portofoliile de împrumuturi pentru 

autovehicule sau contractele de leasing ale căror active-suport au perioade de scadență mai 

îndelungate (până la 5-7 ani). 

 

Amendamentul  376 

Burkhard Balz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult doi ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de trei ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult cinci ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de șapte ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 
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de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult doi ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de trei ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea 

ce privește plata chiriei, a principalului și 

a dobânzilor sau în ceea ce privește orice 

alt drept de a primi venituri din activele 

care garantează astfel de plăți. 

Expunerile-suport nu includ 

valorile mobiliare, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2014/65/UE. 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, astfel cum se prevede la articolul 

8 alineatul (4), și au o durată preconizată 

de viață medie ponderată rămasă de cel 

mult patru ani. 
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Or. en 

 

Amendamentul  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult doi ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de trei ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

2. Tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP sunt garantate cu un 

portofoliu de expuneri-suport care sunt 

omogene din punctul de vedere al tipului 

de active, au o durată de viață medie 

ponderată rămasă de cel mult trei ani și 

niciuna dintre expunerile-suport nu are o 

scadență reziduală mai mare de șase ani. 

Expunerile-suport nu includ împrumuturi 

garantate cu ipoteci pe proprietăți 

imobiliare locative sau cu ipoteci asupra 

proprietăților imobiliare comerciale ori 

împrumuturi locative garantate integral, 

astfel cum sunt menționate la articolul 129 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013. Expunerile-suport 

conțin cerințe contractuale cu caracter 

obligatoriu și opozabil ce implică un drept 

de regres deplin împotriva debitorilor, cu 

fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce 

privește plata chiriei, a principalului și a 

dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt 

drept de a primi venituri din activele care 

garantează astfel de plăți. Expunerile-

suport nu includ valorile mobiliare, astfel 

cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  379 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Orice plăți ale dobânzilor de 

referință trecute la activele și pasivele 

tranzacțiilor de securitizare se bazează pe 

ratele dobânzilor utilizate în general pe 

piață și nu prevăd formule sau 

instrumente derivate complexe. 

3. În sensul articolului 9 alineatul 

(3), în cadrul unei tranzacții ABCP, rata 

dobânzii sau alte venituri legate de 
pasivele tranzacției de securitizare 

imputate programului ABCP se pot baza 

pe costul fondurilor suportat de 

programul ABCP, inclusiv, fără însă a se 

limita la acestea, costurile pentru 

emiterea de titluri pe termen scurt. 

Or. en 

Justificare 

Programele de emisie a ABCP structurează de multe ori tranzacțiile subiacente astfel încât să 

plătească dobândă sau venituri pe baza costului fondurilor suportat de emitent, inclusiv, fără 

însă a se limita la acestea, costul pentru emiterea de titluri pe termen scurt, costul aferent 

angajării de lichidități sau finanțării de lichidități, precum și alte costuri, în legătură cu 

tranzacția respectivă sau cu activele emitentului în general. Astfel se evită sau se limitează 

eventuale discrepanțe între veniturile generate de activele programului și pasivele și costurile 

de funcționare ale acestuia. 

 

Amendamentul  380 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Expunerile-suport se inițiază în 

cursul normal al activității vânzătorului în 

conformitate cu standarde de subscriere 

care nu sunt mai puțin stricte decât cele pe 

care le aplică vânzătorul inițierii unor 

expuneri similare care nu sunt securitizate. 

Modificările semnificative aduse 

standardelor de subscriere se comunică 

integral investitorilor potențiali. În cazul 

securitizărilor în care expunerile-suport 

sunt împrumuturi locative, portofoliul de 

împrumuturi nu include niciun împrumut 

5. Expunerile-suport se inițiază în 

cursul normal al activității vânzătorului în 

conformitate cu standarde de subscriere 

care nu sunt mai puțin stricte decât cele pe 

care le aplică vânzătorul inițierii unor 

expuneri similare care nu sunt securitizate. 

Modificările semnificative aduse 

standardelor de subscriere se comunică, 

fără întârzieri nejustificate, sponsorului și 

celorlalte părți direct expuse tranzacției 

ABCP. În cazul securitizărilor în care 

expunerile-suport sunt împrumuturi 
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care a fost comercializat și subscris pe baza 

premisei că s-a adus la cunoștința 

solicitantului împrumutului sau, după caz, 

intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. Vânzătorul 

trebuie să aibă know-how în ceea ce 

privește inițierea unor expuneri similare 

celor securitizate. 

locative, portofoliul de împrumuturi nu 

include niciun împrumut care a fost 

comercializat și subscris pe baza premisei 

că s-a adus la cunoștința solicitantului 

împrumutului sau, după caz, 

intermediarilor, faptul că este posibil ca 

informațiile furnizate să nu fi fost 

verificate de către creditor. Vânzătorul 

trebuie să aibă experiență în ceea ce 

privește inițierea unor expuneri similare 

celor securitizate. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea actuală stabilește norme semnificative și detaliate privind publicarea 

informațiilor sensibile, care pot fi disproporționate și lipsite de pertinență pentru procesul de 

diligență al investitorilor. 

 

Amendamentul  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 6 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) incapacitatea de a iniția suficiente 

expuneri-suport noi care să aibă calitatea 

creditului prestabilită. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În tranzacțiile ABCP cu creanțe comerciale se întâmplă frecvent ca expunerea-suport să 

fluctueze, nefiind atinsă limita maximă de achiziție. Acest lucru se datorează caracterului 

activității sau al categoriei de active și nu este pertinent pentru criteriile STS. În consecință, 

această cerință ar trebui eliminată. 

 

Amendamentul  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 7 – litera d – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sponsorul întreprinde activitățile pe care le 

presupune obligația de diligență și verifică 

dacă vânzătorul îndeplinește standarde de 

subscriere solide, iar capacitatea sa de 

administrare a creditelor și procesele sale 

de colectare a debitelor respectă cerințele 

specificate la articolul 259 alineatul (3) 

literele (i) (m) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 sau cerințe echivalente în 

țările terțe. 

Sponsorul întreprinde activitățile pe care le 

presupune obligația de diligență și verifică 

dacă vânzătorul îndeplinește standarde de 

subscriere solide. 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să se facă trimitere la articolul 259 alineatul (3) literele (i)-(m) deoarece 

cerințele respective se referă la programul ABCP și nu trebuie respectate de capacitatea de 

administrare a creditelor și de procesele de colectare a debitelor ale unei singure tranzacții. 

 

Amendamentul  383 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 1.  Sponsorul programului ABCP este 

o instituție de credit supravegheată în 

temeiul Directivei 2013/36/UE sau un 

fond ori un administrator de active 

reglementat. 

 2.  Sponsorul unui program ABCP 

este un furnizor de facilități de lichiditate 

și sprijină toate pozițiile din securitizare la 

nivelul unui program ABCP, acoperind 

cu acest sprijin toate riscurile de 

lichiditate și de credit și orice riscuri de 

diluare semnificativă a expunerilor 

securitizate, precum și orice alte costuri 
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ale tranzacțiilor și costuri de la nivelul 

întregului program. Sponsorul prezintă 

investitorilor o descriere a sprijinului 

acordat la nivel de tranzacție, inclusiv o 

descriere a facilităților de lichiditate 

oferite. 

 3. Sponsorul programului ABCP 

verifică, înainte de a fi expus unei 

tranzacții ABCP, că vânzătorul acordă 

toate creditele sale pe baza unor criterii 

solide și bine definite și a unor procese 

clar stabilite de aprobare, modificare, 

reînnoire și finanțare a creditelor 

respective și dispune de sisteme eficace de 

aplicare a criteriilor și proceselor 

respective. Sponsorul întreprinde activități 

sine stătătoare pe care le presupune 

obligația de diligență și verifică dacă 

vânzătorul îndeplinește standarde de 

subscriere solide și dacă capacitatea sa de 

administrare a creditelor și procesele sale 

de colectare a debitelor respectă cerințele 

specificate la articolul 259 alineatul (3) 

literele (i)-(m) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 sau cerințe echivalente în 

țările terțe. Politicile, procedurile și 

controalele de management al riscurilor 

se documentează în mod corespunzător și 

se instituie sisteme eficace. 

 4.  Vânzătorul, la nivelul unei 

tranzacții, sau sponsorul, la nivelul 

programului ABCP, îndeplinește cerința 

de reținere a riscului în conformitate cu 

articolul 4. 

 5.  Articolul 5 se aplică programelor 

ABCP. Sponsorul programului ABCP este 

responsabil pentru conformitatea cu 

dispozițiile articolului 5 și: 

 (a)  pune la dispoziția investitorilor 

toate informațiile agregate prevăzute la 

articolul 5 alineatul (1) litera (a), aceste 

informații fiind actualizate trimestrial; 

 (b)  pune la dispoziție informațiile 

prevăzute la articolul 5 alineatul (1) 

literele (b)-(e) din prezentul regulament. 

 6.  În cazul în care sponsorul nu 
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reînnoiește angajamentul de finanțare a 

facilității de lichiditate înainte de 

expirare, facilitatea de lichiditate este 

trasă, iar titlurile de valoare care ajung la 

scadență sunt rambursate. 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Inițiatorul, sponsorul și SSPE oferă acces 

deținătorilor pozițiilor din securitizare la 

datele istorice statice și dinamice privind 

starea de nerambursare și pierderea de 

performanță, cum ar fi datele privind 

incidentele de plată și starea de 

nerambursare, în ceea ce privește 

expunerile care sunt în mare măsură 

similare cu cele care sunt securitizate. În 

cazul în care sponsorul nu are acces la 

astfel de date, acesta obține de la vânzător 

accesul la date pe o bază statică sau 

dinamică, referitoare la istoricul 

performanței, cum ar fi date privind 

incidentele de plată și starea de 

nerambursare, în ceea ce privește 

expuneri care sunt în mare măsură 

similare cu cele care sunt securitizate. 

Aceste date acoperă o perioadă de cel 

puțin cinci ani, cu excepția creanțelor 

comerciale și a altor creanțe pe termen 

scurt pentru care perioada istorică nu 

poate fi mai mică de trei ani. Se comunică 

sursele folosite pentru date și motivele 

pentru care expunerile sunt considerate 

similare. 

Or. en 
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Justificare 

În loc să se facă trimitere, în cazul tranzacțiilor ABCP, la articolul 10 alineatul (1), această 

chestiune trebuie tratată într-un paragraf separat în cuprinsul articolului 12. În acest context, 

trebuie precizat faptul că datele privind istoricul stării de nerambursare trebui puse numai la 

dispoziția deținătorilor pozițiilor din securitizare. În cazul unui program ABCP care se 

bucură de sprijin deplin, investitorii sunt protejați prin facilitatea de lichiditate. Prin urmare, 

investitorii potențiali nu au nevoie de informații privind istoricul stării de nerambursare și al 

pierderii de performanță pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză privind efectuarea unei 

investiții. De asemenea, seriile de date care ilustrează trecutul trebuie limitate în timp la trei 

ani în cazul creanțelor comerciale. 

 

Amendamentul  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13 

Cerințe la nivel de program 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

2.  Inițiatorul, sponsorul sau 

creditorul inițial îndeplinește cerința de 

reținere a riscului în conformitate cu 

articolul 4 din prezentul regulament. 

3.  Programul ABCP nu poate fi o 

resecuritizare, iar îmbunătățirea calității 

creditului nu instituie un al doilea strat de 

segmentare pe tranșe la nivel de program. 

4.  Sponsorul programului ABCP este 

o instituție de credit supravegheată în 

temeiul Directivei 2013/36/UE. Sponsorul 

este un furnizor de facilități de lichiditate, 

sprijină toate pozițiile din securitizare la 

nivel de tranzacție din cadrul programului 

ABCP și acoperă toate riscurile de 

lichiditate și de credit și orice riscuri de 

diluare semnificativă a expunerilor 

securitizate, precum și orice alte costuri 

ale tranzacțiilor și costuri de la nivelul 

întregului program. 

eliminat 
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5.  Titlurile de valoare emise de un 

program ABCP nu includ opțiuni de 

cumpărare, clauze de prelungire sau alte 

clauze care au un efect asupra scadenței 

finale a acestora. 

6.  Riscul privind rata dobânzii și 

riscul valutar ce apar la nivelul 

programului ABCP trebuie atenuate, iar 

măsurile întreprinse în acest sens trebuie 

publicate. Instrumentele derivate se 

utilizează la nivel de program doar în 

scopul acoperirii riscului valutar și a 

riscului privind rata dobânzii. Astfel de 

instrumente derivate se documentează în 

conformitate cu standardele comune 

utilizate în domeniul finanțelor 

internaționale. 

7.  Documentele referitoare la 

program specifică în mod clar: 

(a)  responsabilitățile mandatarului și 

ale altor entități care au sarcini de 

custodie față de investitori; 

(b)  dispoziții de natură să faciliteze 

soluționarea în timp util a conflictelor 

dintre sponsor și deținătorii de poziții din 

securitizare; 

(c)  obligațiile contractuale, sarcinile 

și responsabilitățile sponsorului și ale 

echipei sale de conducere, care trebuie să 

aibă know-how în subscrierea creditelor, 

ale mandatarului și ale altor furnizori de 

servicii auxiliare; 

(d)  procesele și responsabilitățile 

necesare pentru a asigura faptul că starea 

de nerambursare sau insolvența societății 

de administrare nu conduce la încetarea 

serviciilor de administrare; 

(e)  dispoziții privind înlocuirea 

contrapărților aferente instrumentelor 

derivate și a băncii la care este deschis 

contul la nivel de program ABCP în cazul 

în care acestea intră în stare de 

nerambursare sau în caz de insolvență a 

acestora și în cazul producerii altor 

evenimente specificate, după caz; 
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(f)  că, în cazul unor evenimente 

specificate, al intrării sponsorului în stare 

de nerambursare sau al insolvenței 

acestuia, sunt prevăzute măsuri corective 

pentru a obține colateralizarea 

angajamentului de finanțare sau, după 

caz, înlocuirea furnizorului facilității de 

lichiditate. În cazul în care furnizorul 

facilității de lichiditate nu își reînnoiește 

angajamentul de finanțare în termen de 

30 de zile de la expirarea acestuia, 

facilitatea de lichiditate este trasă, titlurile 

de valoare care ajung la scadență sunt 

rambursate, iar în cadrul tranzacțiilor nu 

se mai achiziționează expuneri și se 

amortizează expunerile suport existente. 

Politicile, procedurile și controalele de 

management al riscurilor se 

documentează în mod corespunzător și se 

instituie sisteme eficace. 

8.  Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă 

de proiect sau într-o formă inițială, atunci 

când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în 

termen de cel mult 15 de zile de la 

încheierea tranzacției. 

Or. it 

 

Amendamentul  386 

Thomas Mann 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 alineatele (1a)-(1d), (1h)-(1j) 

și (3)-(7). 

 În orice moment, cel puțin 70% din 

valoarea agregată a expunerilor-suport 

aferente tranzacțiilor din cadrul unui 

program ABCP, care sunt finanțate de 

program, îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 alineatele (1e)-(1g) și (2). 

 Timp de doi ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament], o 

proporție de până la 20% din valoarea 

agregată o pot reprezenta expunerile la 

tranzacții de securitizare care nu 

îndeplinesc aceste cerințe. 

Or. en 

Justificare 

Activele programelor ABCP pot conține nu numai tranzacții de securitizare, ci și tranzacții 

garantate de acordare de împrumuturi sau alte tipuri de tranzacții care nu reprezintă o 

„securitizare” conform definiției din CRR. Astfel de tranzacții, care reprezintă de multe ori o 

sursă importantă de finanțare pentru clienții IMM ai sponsorilor bancari, nu corespund 
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definiției de securitizare din CRR, nemaivorbind de îndeplinirea criteriilor corespunzătoare 

de securitizare. Este foarte important ca aceste criterii să-i permită unui program ABCP să 

finanțeze astfel de tranzacții care nu reprezintă o securitizare, fără ca acest lucru să-i 

afecteze statutul de program ABCP corespunzător. 

 

Amendamentul  388 

Burkhard Balz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament, cu 

excepția unor tranzacții individuale care 

reprezintă cel mult 15% din valoarea 

agregată a expunerilor-suport ale unui 

program ABCP. 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate tranzacțiile din cadrul unui 

program ABCP îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

1. 70% din tranzacțiile ABCP din 

cadrul unui program ABCP, proporție 

măsurată pe baza volumului expunerilor 

securitizate, îndeplinesc cerințele de la 

articolul 12 din prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

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

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

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

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

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

with single STS requirements. 

 

Amendamentul  390 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Titlurile de valoare emise de un 

program ABCP nu includ opțiuni de 

cumpărare, clauze de prelungire sau alte 

clauze care au un efect asupra scadenței 

finale a acestora. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Multe dintre programele ABCP cu vânzători multipli, care sunt importante pentru finanțarea 

activelor din economia reală, precum creanțele comerciale, împrumuturile pentru 

autovehicule, contractele de leasing etc., au adăugat posibilitatea de emitere a titlurilor pe 

termen scurt cu opțiuni de cumpărare (deținute de emitent) sau cu opțiuni put (deținute de 

investitor) în scopul unei gestionări prudente a lichidităților. De asemenea, la articolul 13 

alineatul (4) se prevede că „sponsorul programului ABCP este o instituție de credit [care] 

sprijină toate pozițiile din securitizare la nivel de tranzacție din cadrul programului ABCP și 

acoperă toate riscurile de lichiditate și de credit”, astfel încât riscul suportat de investitor 

este riscul asociat sponsorului. 

 

Amendamentul  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Titlurile de valoare emise de un 

program ABCP nu includ opțiuni de 

cumpărare, clauze de prelungire sau alte 

clauze care au un efect asupra scadenței 

finale a acestora. 

5. Nu sunt considerate ca fiind STS 

titlurile de valoare emise de un program 

ABCP care includ opțiuni de cumpărare, 

clauze de prelungire sau alte clauze, aflate 

la discreția inițiatorului, a sponsorului 

sau a SSPE, care au un efect asupra 

scadenței finale a acestora. 

Or. en 

Justificare 

Interdicția ar trebui să se aplice numai titlurilor de valoare structurate emise de ABCP. De 

asemenea, nu trebuie excluse ABCP în cazul cărora investitorul are dreptul de a lichida 

titlurile pe termen scurt. În cadrul unui program ar putea coexista titluri pe termen scurt care 

conțin, de exemplu, opțiuni put pentru investitor (titluri pe termen scurt structurate) și ABCP 

clasice (fără opțiuni). În astfel de cazuri, ABCP clasice pot totuși reprezenta o securitizare 

STS, fără ca titlul pe termen scurt structurat să fie și el STS. În caz contrar, un titlu pe termen 

scurt structurat ar putea „infecta” toate ABCP nestructurate. 

 

Amendamentul  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) responsabilitățile mandatarului și 

ale altor entități care au sarcini de 

custodie față de investitori; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) responsabilitățile mandatarului și 

ale altor entități care au sarcini de custodie 

față de investitori; 

(a) responsabilitățile mandatarului și, 

eventual, ale altor entități care au sarcini 

de custodie față de investitori; 

Or. en 

Justificare 

Întrucât ABCP are termene de scadență scurte și se bucură de un sprijin de lichiditate și de 

credit deplin din partea băncii-sponsor, structurile programului nu au nevoie de obicei de un 

mandatar pentru titluri sau alt reprezentant al deținătorilor de titluri, și nici dispoziții privind 

reuniunile deținătorilor de titluri. 

 

Amendamentul  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dispoziții de natură să faciliteze 

soluționarea în timp util a conflictelor 

dintre sponsor și deținătorii de poziții din 

securitizare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dispoziții de natură să faciliteze 

soluționarea în timp util a conflictelor 

dintre sponsor și deținătorii de poziții din 

securitizare; 

eliminat 
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Or. en 

Justificare 

Impunerea unor dispoziții care să faciliteze soluționarea conflictelor dintre sponsor și 

investitori nu ar fi coerentă cu tratamentul acordat oricărui alt tip de produs de investiții și 

nu ar fi justificată, deoarece, având în vedere structura și condițiile acestor programe, este 

puțin probabil să apară astfel de conflicte. 

 

Amendamentul  396 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) obligațiile contractuale, sarcinile și 

responsabilitățile sponsorului și ale echipei 

sale de conducere, care trebuie să aibă 

know-how în subscrierea creditelor, ale 

mandatarului și ale altor furnizori de 

servicii auxiliare; 

(c) obligațiile contractuale, sarcinile și 

responsabilitățile sponsorului, care trebuie 

să aibă know-how în subscrierea creditelor, 

ale mandatarului, acolo unde este cazul, și 

ale altor furnizori de servicii auxiliare; 

Or. en 

Justificare 

În documentele programului vor fi stabilite obligațiile contractuale ale sponsorului, însă 

echipa sa de conducere nu va avea obligații contractuale directe față de alte părți. Multe 

dintre programele ABCP nu au mandatar. 

 

Amendamentul  397 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) procesele și responsabilitățile 

necesare pentru a asigura faptul că starea 

eliminat 
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de nerambursare sau insolvența societății 

de administrare nu conduce la încetarea 

serviciilor de administrare; 

Or. en 

Justificare 

În contextul programelor ABCP, „societate de administrare” înseamnă în general 

administratorul unei tranzacții subiacente. La nivelul programului de obicei nu există 

„societate de administrare”, însă sponsorul gestionează programul în calitate de 

„administrator al programului”. Întrucât aceste programe se bazează în mare măsură pe 

calitatea creditului și capacitățile sponsorului, nu este realist să se impună continuarea 

asigurării programului după ce sponsorul intră în stare de nerambursare sau insolvență. 

 

Amendamentul  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dispoziții privind înlocuirea 

contrapărților aferente instrumentelor 

derivate și a băncii la care este deschis 

contul la nivel de program ABCP în cazul 

în care acestea intră în stare de 

nerambursare sau în caz de insolvență a 

acestora și în cazul producerii altor 

evenimente specificate, după caz; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Într-un program ABCP pe deplin sprijinit, sponsorul suportă toate riscurile investitorilor. 

Prin urmare, interesele celor două părți coincid în totalitate. De aceea, cerințele de la literele 

(a) și (b) nu sunt necesare și ar trebui eliminate. În plus, cerința de la litera (e) nu este 

necesară dacă facilitatea de lichiditate acoperă starea de nerambursare și alte evenimente 

specificate ale contrapărții aferente instrumentelor derivate și ale băncii la care este deschis 

contul. 
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Amendamentul  399 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 – litera f – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

că, în cazul unor evenimente specificate, 

al intrării sponsorului în stare de 

nerambursare sau al insolvenței acestuia, 

sunt prevăzute măsuri corective pentru a 

obține colateralizarea angajamentului de 

finanțare sau, după caz, înlocuirea 

furnizorului facilității de lichiditate. În 

cazul în care furnizorul facilității de 

lichiditate nu își reînnoiește angajamentul 
de finanțare în termen de 30 de zile de la 

expirarea acestuia, facilitatea de lichiditate 

este trasă, titlurile de valoare care ajung la 

scadență sunt rambursate, iar în cadrul 

tranzacțiilor nu se mai achiziționează 

expuneri și se amortizează expunerile 

suport existente. 

În cazul în care furnizorul facilității de 

lichiditate nu își reînnoiește angajamentul 

de finanțare din cadrul unei facilități de 

lichiditate în termen de 30 de zile înainte 

de expirarea acestuia, facilitatea de 

lichiditate este trasă și folosită pentru 

rambursarea titlurilor de valoare care 

ajung la scadență, iar în cadrul tranzacțiilor 

nu se mai achiziționează expuneri și se 

amortizează expunerile suport existente. 

Or. en 

Justificare 

Programele ABCP depind de calitatea creditului și experiența sponsorului. Prin urmare, nu 

ar fi practic să se ceară înlocuirea dacă sponsorul devine insolvent sau se află în incapacitate 

de plată. De asemenea, dacă facilitatea de lichiditate este trasă înainte de expirare și este 

folosită pentru rambursarea titlurilor de valoare care ajung la scadență, nu mai este necesar 

să se ceară încetarea cumpărării de expuneri în cadrul tranzacțiilor subiacente. 

 

Amendamentul  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

eliminat 
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la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă 

de proiect sau într-o formă inițială, atunci 

când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în 

termen de cel mult 15 de zile de la 

încheierea tranzacției. 

Or. en 

Justificare 

Conform textului inițial, toți inițiatorii din cadrul unui program ABCP ar fi responsabili 

solidar de publicarea informațiilor, documentelor și a notificărilor adresate deținătorilor 

ABCP, la nivel de împrumuturi. Investitorii ar putea primi, astfel, mii de date în fiecare lună, 

precum și zeci de documente de tranzacție pentru care nu vor avea, probabil, timp și nici 

resurse suficiente să le examineze în mod corespunzător. Acest nivel de informare nu este 

proporțional, deoarece, în mod obișnuit, investitorii ABCP dețin ABCP ca investiții pe termen 

scurt care fac obiectul unor tranzacții frecvente. Informațiile de la nivelul împrumuturilor ar 

trebui adresate băncii emitente, care garantează ABCP. 

 

Amendamentul  401 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

8. Sponsorul și emitentul programului 

respectă articolul 5 și pun la dispoziție, 

înainte de stabilirea prețurilor, în 

conformitate cu alineatul (8a) din 

prezentul articol, toate informațiile cerute 

la articolul 5 alineatul (1a). Inițiatorul, 
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informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă de 

proiect sau într-o formă inițială, atunci 

când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în termen 

de cel mult 15 de zile de la încheierea 

tranzacției. 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1a) literele (b)-(e) și alineatul 

(1b) literele (b)-(e), în conformitate cu 

alineatul (8a), înainte de stabilirea 

prețurilor, cel puțin sub formă de proiect 

sau într-o formă inițială. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

documentele finale, în conformitate cu 

alineatul (8a), în termen de cel mult 15 de 

zile de la încheierea tranzacției. 

Or. en 

Justificare 

În cadrul programelor cu vânzători multipli, inițiatorii nu participă la furnizarea de 

informații investitorilor ABCP sau altor tipuri de investitori sau investitori potențiali la 

nivelul programului. Termenele propuse pentru furnizarea de informații investitorilor 

potențiali nu sunt coerente în raport cu programele de titluri pe termen scurt, în cadrul 

cărora în fiecare zi sunt puse la dispoziție noi titluri de valoare, iar stabilirea prețurilor și 

tranzacțiile au loc în câteva ore. 

 

Amendamentul  402 

Michael Theurer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziție 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă 

de proiect sau într-o formă inițială, atunci 

8. Sponsorul este responsabil de 

respectarea la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pune la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor: 
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când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pun la dispoziția 

investitorilor documentele finale în 

termen de cel mult 15 de zile de la 

încheierea tranzacției. 

 (a) toate informațiile agregate 

prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera 

(a), care sunt disponibile pentru 

investitori; 

 (b) informațiile prevăzute la 

articolul 5 alineatul (1) literele (b)-(e) din 

prezentul regulament, care sunt 

disponibile. 

 În cazul unui program ABCP sprijinit 

integral în sensul articolului 2 punctul 21, 

investitorilor nu li se transmite niciun 

document privind tranzacțiile. 

Documentele menționate la litera (b) 

punctele (ii)-(vi) pot fi puse la dispoziție 

sub formă sintetică în cadrul 

documentului de ofertă sau al 

prospectului final. 

Or. en 

Justificare 

Responsabilitatea de a pune la dispoziția investitorilor informații ar trebui să revină exclusiv 

sponsorului și exclusiv la nivel de program. În cadrul unui program cu vânzători multipli, 

creanțele de la mai mulți inițiatori din economia reală sunt securitizate. Prin urmare, fiecare 

inițiator poate pune la dispoziție numai informații referitoare la propriile portofolii. De 

asemenea, informațiile referitoare la creanțele subiacente [articolul 5 alineatul (1) litera (a)] 

se pune la dispoziția investitorilor exclusiv sub formă agregată. Documentele de la nivelul 

programului pot fi descrise în documentele de ofertă (de exemplu în memorandumul 

investitorilor). 

 

Amendamentul  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Inițiatorul, sponsorul și SSPE sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

pun la dispoziția investitorilor potențiali, 

înainte de stabilirea prețurilor, toate 

informațiile cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul, sponsorul 

și SSPE pun la dispoziție informațiile 

cerute la articolul 5 alineatul (1) 

literele (b)-(e) înainte de stabilirea 

prețurilor, cel puțin sub formă de proiect 

sau într-o formă inițială, atunci când acest 

lucru este permis la articolul 3 al Directivei 

2003/71/CE. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

pun la dispoziția investitorilor 

documentele finale în termen de cel mult 

15 de zile de la încheierea tranzacției. 

8. Inițiatorul și sponsorul sunt 

responsabili în mod solidar de respectarea 

la nivelul programului ABCP a 

articolului 5 din prezentul regulament și 

asigură punerea la dispoziția investitorilor 

potențiali, înainte de stabilirea prețurilor, a 

tuturor informațiilor cerute la articolul 5 

alineatul (1) litera (a). Inițiatorul și 

sponsorul asigură punerea la dispoziție a 

informațiilor cerute la articolul 5 

alineatul (1) literele (b)-(e) înainte de 

stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă de 

proiect sau într-o formă inițială, atunci 

când acest lucru este permis la articolul 3 

al Directivei 2003/71/CE. Inițiatorul și 

sponsorul asigură punerea la dispoziția 

investitorilor a documentelor finale în 

termen de cel mult 15 de zile de la 

încheierea tranzacției. 

Or. en 

 

Amendamentul  404 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. În cazul securitizărilor publice, 

informațiile menționate la alineatul (8) se 

pun la dispoziția publicului. În cazul 

securitizărilor private, informațiile 

menționate la alineatul (8) se pun la 

dispoziția investitorilor și a autorităților 

competente naționale, la cererea acestora. 

Or. en 
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Amendamentul  405 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

serviciilor de comunicare ale ESDR 

menționate la alineatul 5 al prezentului 

articol că securitizarea îndeplinește 

cerințele prevăzute la articolele 7-10 sau 

11-13 ale prezentului regulament 

(„notificare STS”). Atât ESDR, cât și 

ESMA publică pe site-ul lor de internet 

oficial notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Prin utilizarea 

corespunzătoare a canalului de 

comunicare al ESDR se va asigura 

notificarea la timp a autorităților 

competente. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-

ul unei securitizări îl desemnează pe unul 

dintre ei drept entitate care să fie primul 

punct de contact pentru investitori și 

autoritățile competente. În cazul în care 

inițiatorul, sponsorul și SSPE nu au 

convenit între ei care dintre entități 

trebuie să îndeplinească cerințele de la 

prezentul articol, îndeplinirea lor cade în 

sarcina inițiatorului. 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 
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îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

Or. it 

 

Amendamentul  407 

Michael Theurer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). În cazul 

unui program ABCP cu inițiatori multipli, 

fiecare inițiator informează ESMA în 

ceea ce privește cerințele de la articolul 12 

numai cu privire la propriile tranzacții și 

numai în mod anonim. În ceea ce privește 

securitizările publice, ESMA publică pe 

site-ul său internet oficial notificarea STS 

în conformitate cu alineatul (4). Aceștia 

informează, de asemenea, autoritatea lor 

competentă. Inițiatorul, sponsorul și SSPE-

ul unei securitizări îl desemnează pe unul 

dintre ei drept entitate care să fie primul 

punct de contact pentru investitori și 

autoritățile competente. 
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Or. en 

Justificare 

În cadrul unui program ABCP mai mulți vânzători își vând creanțele față de o tranzacție. De 

aceea, vânzătorii pot declara că respectă cerințele în raport cu tranzacția „proprie”, dar nu 

în raport cu întregul program ABCP. Prin urmare, în astfel de programe ABCP fiecare 

inițiator poate fi obligat să declare numai faptul că securitizarea respectivă îndeplinește 

cerințele de la articolul 12 în ceea ce privește „propria” tranzacție. De asemenea, trebuie 

menținut caracterul anonim al tranzacției dacă notificarea STS este adusă la cunoștința 

investitorilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d). 

 

Amendamentul  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

acordă o autorizație agentului părții terțe 

respective care determină respectarea 

criteriilor STS. ESMA publică, de 

asemenea, pe site-ul său oficial notificarea 

STS, în conformitate cu alineatul (4), și 

informează autoritatea competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Pervenche Berès 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre 

ei drept entitate care să fie primul punct 
de contact pentru investitori și autoritățile 

competente. 

1. Mandatarul SSPE notifică ESMA 

prin intermediul modelului menționat la 

alineatul 5 al prezentului articol că 

securitizarea îndeplinește cerințele 

prevăzute la articolele 7-10 sau 11-13 ale 

prezentului regulament („notificare STS”). 

ESMA publică pe site-ul său internet 

oficial notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

informează, de asemenea, autoritatea lor 

competentă. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

sunt responsabili în mod solidar de 

respectarea permanentă a criteriilor STS. 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Inițiatorii, sponsorii și SSPE 

notifică împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul, sponsorul și SSPE-ul unei 

securitizări îl desemnează pe unul dintre ei 

drept entitate care să fie primul punct de 

contact pentru investitori și autoritățile 

1. Inițiatorii și sponsorii notifică 

împreună ESMA prin intermediul 

modelului menționat la alineatul 5 al 

prezentului articol că securitizarea 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 7-10 sau 11-13 ale prezentului 

regulament („notificare STS”). ESMA 

publică pe site-ul său internet oficial 

notificarea STS în conformitate cu 

alineatul (4). Aceștia informează, de 

asemenea, autoritatea lor competentă. 

Inițiatorul și sponsorul unei securitizări îl 

desemnează pe unul dintre ei drept entitate 

care să fie primul punct de contact pentru 

investitori și autoritățile competente. 



 

PE587.508v01-00 72/120 AM\1101734RO.doc 

RO 

competente. 

Or. en 

 

Amendamentul  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Inițiatorii sau sponsorii pot 

transmite autorității lor competente o 

scrisoare de solicitare a informațiilor în 

vederea obținerii unei confirmări oficiale 

a conformității, în baza opiniei 

inițiatorului, iar dacă este cazul, și în baza 

opiniei sponsorului, prin care se atestă că 

securitizarea respectă unele dintre criterii 

sau toate criteriile de la articolul 8 

referitoare la simplicitate sau de la 

articolul 9 referitoare la standardizare. În 

cazul unui program ABCP, sponsorii pot 

depune la autoritatea competentă o 

solicitare în vederea obținerii unei 

confirmări oficiale a conformității, în 

baza opiniei sponsorului, prin care se 

atestă că programul ABCP respectă unele 

dintre criterii sau toate criteriile de la 

articolul 12. 

Or. en 

Justificare 

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 
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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. 

 

Amendamentul  412 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În afară de mecanismul de 

autocertificare menționat la articolul 14 

alineatul (1), inițiatorul, sponsorul și 

SSPE ar trebui să utilizeze serviciile unei 

părți terțe autorizate în temeiul 

articolului 14a pentru a evalua 

conformitatea unei securitizări cu 

articolele 7-10 sau cu articolele 11-13. 

Notificarea STS conține o declarație 

privind faptul că respectarea criteriilor 

STS este confirmată de respectiva parte 

terță autorizată. 

 Notificarea trebuie să conțină numele 

părții terțe autorizate, locul unde aceasta 

este stabilită și numele deplin, original al 

autorității competente. 

Or. en 

 

Amendamentul  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care inițiatorul, 

sponsorul și SSPE utilizează serviciile 

unei părți terțe autorizate în temeiul 
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articolului 14a pentru a evalua 

conformitatea unei securitizări cu 

articolele 7-10 sau cu articolele 11-13, 

notificarea STS include o declarație 

potrivit căreia conformitatea cu criteriile 

privind STS a fost confirmată de către 

respectiva parte terță autorizată. 

Notificarea include numele părții terțe 

autorizate, locul unde aceasta este 

stabilită și numele autorității competente 

care a autorizat-o. 

Or. en 

Justificare 

Prin acest amendament se impune certificarea de către o parte terță, care completează 

mecanismul de autocertificare. 

 

Amendamentul  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Inițiatorul și sponsorul utilizează 

serviciile unei părți terțe autorizate în 

temeiul articolului 14a pentru a evalua 

conformitatea unei securitizări cu 

criteriile de la articolele 7-10 sau cu 

articolele 11-13, iar notificarea STS 

include o declarație potrivit căreia 

conformitatea cu criteriile privind STS a 

fost confirmată de către respectiva parte 

terță. Notificarea include numele părții 

terțe autorizate, locul unde aceasta este 

stabilită și numele autorității competente 

care a autorizat-o. 

Or. en 
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Justificare 

Emitenții ar trebui să aibă obligația de a recurge la părți terțe pentru a determina dacă 

securitizarea respectă sau nu criteriile STS. Astfel se introduce un nivel suplimentar de 

asigurare a faptului că securitizarea respectă criteriile STS, responsabilitatea revenindu-i în 

toate cazurile emitentului. 

 

Amendamentul  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Inițiatorii, sponsorii și SSPE nu 

transferă certificarea STS a 

securitizărilor unei terțe părți. Ei pot 

consulta o terță parte în legătură cu 

certificarea securitizării ca STS, dar acest 

lucru nu afectează cu nimic 

responsabilitatea emitentului, nici pe cea 

a investitorului sau a SSPE în privința 

obligațiilor legale care decurg din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. O parte terță poate fi autorizată să 

evalueze respectarea de către o 

securitizare a articolelor 7-10 sau a 

articolelor 11-13. În cazul autorizării unei 

părți terțe, notificarea STS conține o 

declarație privind faptul că respectarea 

criteriilor STS este confirmată de 

respectiva parte terță. Notificarea include 

numele părții terțe autorizate, locul unde 
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aceasta este stabilită și numele autorității 

competente care a autorizat-o. 

Or. en 

 

Amendamentul  417 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Partea terță menționată la 

articolul 14 alineatul (1a) este autorizată 

de ESMA să evalueze conformitatea 

securitizărilor cu criteriile privind STS 

stabilite la articolele 7-10 sau la 

articolele 11-13 din prezentul regulament. 

ESMA acordă autorizația dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a) partea terță percepe inițiatorilor, 

sponsorilor sau SSPE implicate în 

securitizările pe care partea terță le 

evaluează doar taxe nediscriminatorii, 

bazate pe costuri, fără a deosebi taxele în 

funcție de rezultatele evaluării sale sau în 

corelație cu aceasta; 

 (b) partea terță este instituită exclusiv 

în scopul evaluării conformității cu 

criteriile privind STS; 

 (c) membrii organului de conducere 

al părții terțe dețin calificări, cunoștințe și 

experiență profesionale care sunt 

adecvate pentru sarcina care îi revine 

părții terțe, au o bună reputație și dau 

dovadă de integritate; 

 (d) organul de conducere al părții 

terțe este constituit, în cea mai mare parte, 

din administratori independenți care 

reprezintă experți și investitori de pe piața 

securitizărilor STS; 

 (e) partea terță ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

verificarea conformității cu criteriile 
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privind STS nu este afectată de conflicte 

de interese reale ori potențiale sau de o 

relație comercială care implică partea 

terță, acționarii sau membrii săi, 

administratorii, angajații sau orice altă 

persoană fizică ale cărei servicii sunt puse 

la dispoziția părții terțe sau se află sub 

controlul acesteia. 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când inițiatorul sau 

creditorul inițial nu este o instituție de 

credit sau o firmă de investiții, astfel cum 

este definită la articolul 4 alineatul (1) 

punctele 1 și 2 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, notificarea efectuată în 

temeiul alineatului (1) este însoțită de 

următoarele: 

eliminat 

(a) confirmarea din partea inițiatorului 

sau a creditorului inițial că activitatea sa 

de acordare de credite are loc pe baza 

unor criterii solide și a unor procese 

stabilite în mod clar de aprobare, 

modificare, reînnoire și finanțare a 

creditelor și că inițiatorul sau creditorul 

inițial a instituit sisteme eficace de 

aplicare a unor astfel de procese; 

 

(b) o declarație în care să se precizeze 

dacă elementele menționate la litera (a) 

fac obiectul supravegherii. 

 

Or. en 

Justificare 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 
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apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

should, therefore, be deleted. 

 

Amendamentul  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

informează de îndată ESMA și autoritatea 

lor competentă atunci când o securitizare 

nu mai îndeplinește cerințele de la 

articolele 7-10 sau de la articolele 11-13 

ale prezentului regulament. 

3. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

informează de îndată ESMA și autoritatea 

lor competentă atunci când o securitizare 

nu mai îndeplinește cerințele de la 

articolele 7-10 ale prezentului regulament. 

Or. it 

 

Amendamentul  420 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

informează de îndată ESMA și autoritatea 

lor competentă atunci când o securitizare 

nu mai îndeplinește cerințele de la 

articolele 7-10 sau de la articolele 11-13 

ale prezentului regulament. 

3. Inițiatorul, sponsorul sau SSPE 

recurg la canalele de informare ale ESDR 

pentru a informa de îndată ESMA și 

autoritatea lor competentă atunci când o 

securitizare nu mai îndeplinește cerințele 

de la articolele 7-10 sau de la articolele 11-

13. 
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Or. en 

 

Amendamentul  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Inițiatorul, sponsorul și SSPE 

informează de îndată ESMA și autoritatea 

lor competentă atunci când o securitizare 

nu mai îndeplinește cerințele de la 

articolele 7-10 sau de la articolele 11-13 

ale prezentului regulament. 

3. Inițiatorul și sponsorul informează 

de îndată ESMA și autoritatea lor 

competentă atunci când o securitizare nu 

mai îndeplinește cerințele de la 

articolele 7-10 sau de la articolele 11-13 

ale prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Inițiatorul, sponsorul sau SSPE 

pot recurge la serviciile unei părți terțe 

autorizate pentru a verifica dacă o 

securitizare respectă criteriile STS. Cu 

toate acestea, recurgerea la o parte terță 

nu afectează în niciun caz răspunderea 

inițiatorului, a sponsorului sau a SSPE în 

ceea ce privește obligațiile lor legale ce 

decurg din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. ESMA menține pe site-ul său 

internet oficial o listă a tuturor 

securitizărilor cu privire la care inițiatorii, 

sponsorii și SSPE au notificat faptul că 

îndeplinesc cerințele menționate la 

articolele 7-10 sau la articolele 11-13 ale 

prezentului regulament. ESMA 

actualizează lista atunci când securitizările 

nu mai sunt considerate STS în urma unei 

decizii a autorităților competente sau a unei 

notificări din partea inițiatorului, 

sponsorului sau SSPE. Atunci când 

autoritatea competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în 

conformitate cu articolul 17, aceasta 

informează imediat ESMA în acest sens. 

ESMA indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

4. ESMA publică imediat într-o 

rubrică specială de pe site-ul său internet 

oficial o listă a tuturor securitizărilor cu 

privire la care inițiatorii, sponsorii și SSPE 

au notificat faptul că îndeplinesc cerințele 

menționate la articolele 7-10. ESMA 

actualizează lista atunci când securitizările 

nu mai sunt considerate STS în urma unei 

decizii a autorităților competente sau a unei 

notificări din partea inițiatorului, 

sponsorului sau SSPE. Atunci când 

autoritatea competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în 

conformitate cu articolul 17, aceasta 

informează imediat ESMA în acest sens. 

ESMA indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

Or. it 

 

Amendamentul  424 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. ESMA menține pe site-ul său 

internet oficial o listă a tuturor 

securitizărilor cu privire la care inițiatorii, 

sponsorii și SSPE au notificat faptul că 

îndeplinesc cerințele menționate la 

articolele 7-10 sau la articolele 11-13 ale 

prezentului regulament. ESMA 

actualizează lista atunci când securitizările 

nu mai sunt considerate STS în urma unei 

decizii a autorităților competente sau a unei 

notificări din partea inițiatorului, 

4. ESDR și ESMA mențin pe site-

urile lor respective de internet o listă a 

tuturor securitizărilor cu privire la care 

inițiatorii, sponsorii și SSPE au notificat 

faptul că îndeplinesc cerințele menționate 

la articolele 7-10 sau la articolele 11-13. 

ESDR și ESMA actualizează lista atunci 

când securitizările nu mai sunt considerate 

STS în urma unei decizii a autorităților 

competente sau a unei notificări din partea 

inițiatorului, sponsorului sau SSPE. Atunci 
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sponsorului sau SSPE. Atunci când 

autoritatea competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în 

conformitate cu articolul 17, aceasta 

informează imediat ESMA în acest sens. 

ESMA indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

când autoritatea competentă a impus 

sancțiuni administrative sau măsuri 

corective în conformitate cu articolul 17, 

aceasta informează imediat ESMA în acest 

sens prin intermediul canalelor de 

comunicare ale ESDR. ESDR și ESMA 

indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. ESMA menține pe site-ul său 

internet oficial o listă a tuturor 

securitizărilor cu privire la care inițiatorii, 

sponsorii și SSPE au notificat faptul că 

îndeplinesc cerințele menționate la 

articolele 7-10 sau la articolele 11-13 ale 

prezentului regulament. ESMA 

actualizează lista atunci când securitizările 

nu mai sunt considerate STS în urma unei 

decizii a autorităților competente sau a unei 

notificări din partea inițiatorului, 

sponsorului sau SSPE. Atunci când 

autoritatea competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în 

conformitate cu articolul 17, aceasta 

informează imediat ESMA în acest sens. 

ESMA indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

4. ESMA menține pe site-ul său 

internet oficial o listă a tuturor 

securitizărilor cu privire la care inițiatorii și 

sponsorii au notificat faptul că îndeplinesc 

cerințele menționate la articolele 7-10 sau 

la articolele 11-13 ale prezentului 

regulament. ESMA actualizează lista 

atunci când securitizările nu mai sunt 

considerate STS în urma unei decizii a 

autorităților competente sau a unei 

notificări din partea inițiatorului sau a 

sponsorului. Atunci când autoritatea 

competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în 

conformitate cu articolul 17, aceasta 

informează imediat ESMA în acest sens. 

ESMA indică de îndată pe listă faptul că o 

autoritate competentă a impus sancțiuni 

administrative sau măsuri corective în ceea 

ce privește securitizarea respectivă. 

Or. en 
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Amendamentul  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și 

EIOPA, elaborează proiecte de standarde 

tehnice de reglementare care specifică 

informațiile pe care trebuie să le prezinte 

inițiatorul, sponsorul și SSPE pentru a-și 

respecta obligațiile prevăzute la alineatul 

(1) și pune la dispoziție formatul de 

prezentare a acestora prin intermediul unor 

modele standardizate. 

Banca Centrală Europeană (BCE) se 

asigură și verifică că ESMA, în strânsă 

cooperare cu ABE și EIOPA, elaborează 

proiecte de standarde tehnice de 

reglementare care specifică informațiile pe 

care trebuie să le prezinte inițiatorul, 

sponsorul și SSPE pentru a-și respecta 

obligațiile prevăzute la alineatul (1) și pune 

la dispoziție formatul de prezentare a 

acestora prin intermediul unor modele 

standardizate. 

Or. it 

 

Amendamentul  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și 

EIOPA, elaborează proiecte de standarde 

tehnice de reglementare care specifică 

informațiile pe care trebuie să le prezinte 

inițiatorul, sponsorul și SSPE pentru a-și 

respecta obligațiile prevăzute la alineatul 

(1) și pune la dispoziție formatul de 

prezentare a acestora prin intermediul unor 

modele standardizate. 

ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și 

EIOPA, elaborează proiecte de standarde 

tehnice de reglementare care specifică 

informațiile pe care trebuie să le prezinte 

inițiatorul și sponsorul pentru a-și respecta 

obligațiile prevăzute la alineatul (1) și pune 

la dispoziție formatul de prezentare a 

acestora prin intermediul unor modele 

standardizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Sander Loones 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Inițiatorul, sponsorul sau SSPE 

nu pot transfera în mod legal certificarea 

STS a securitizărilor unei terțe părți. Ei 

pot consulta o terță parte pentru a 

determina dacă o securitizare poate sau 

nu să corespundă cerințelor STS, dar 

acest lucru nu afectează în niciun caz 

responsabilitatea emitentului, nici pe cea 

a investitorului în privința obligațiilor 

legale care decurg din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Partea terță care verifică conformitatea 

cu criteriile privind STS 

 1. Partea terță menționată la 

articolul 14 alineatul (1a) este autorizată 

de autoritatea competentă să evalueze 

conformitatea securitizărilor cu criteriile 

privind STS stabilite la articolele 7-10 sau 

la articolele 11-13. Autoritatea 

competentă acordă autorizația dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a) partea terță percepe inițiatorilor, 

sponsorilor sau SSPE implicate în 

securitizările pe care partea terță le 

evaluează doar taxe nediscriminatorii, 

bazate pe costuri, fără a deosebi taxele în 

funcție de rezultatele evaluării sale sau în 

corelație cu aceasta; 
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 (b) partea terță nu este nici o entitate 

reglementată astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 4 din 

Directiva 2002/87/CE, nici o agenție de 

rating de credit astfel cum este definită la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, iar 

desfășurarea de către partea terță a altor 

activități nu compromite independența 

sau integritatea evaluării sale; 

 (c) partea terță nu oferă sub nicio 

formă un serviciu de consultanță sau de 

audit ori un alt serviciu echivalent 

inițiatorului, sponsorului sau SSPE 

implicate în securitizările pe care partea 

terță le evaluează; 

 (d) membrii organului de conducere 

al părții terțe dețin calificări, cunoștințe și 

experiență profesionale care sunt 

adecvate pentru sarcina care îi revine 

părții terțe, au o bună reputație și dau 

dovadă de integritate; 

 (e) cel puțin o treime, dar nu mai 

puțin de doi dintre membrii organismului 

de conducere al părții terțe sunt 

administratori independenți; 

 (f) partea terță ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

verificarea conformității cu criteriile 

privind STS nu este afectată de conflicte 

de interese reale ori potențiale sau de o 

relație comercială care implică partea 

terță, acționarii sau membrii săi, 

administratorii, angajații sau orice altă 

persoană fizică ale cărei servicii sunt puse 

la dispoziția părții terțe sau se află sub 

controlul acesteia. În acest scop, partea 

terță instituie, menține, aplică și 

documentează un sistem eficace de 

control intern care să reglementeze 

punerea în aplicare a politicilor și 

procedurilor de identificare și prevenire a 

potențialelor conflicte de interese. 

Conflictele de interese potențiale sau reale 

care au fost identificate sunt eliminate 

sau diminuate și sunt dezvăluite fără 

întârziere. Partea terță instituie, menține, 
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aplică și documentează proceduri și 

procese adecvate pentru a asigura 

independența evaluării conformității cu 

criteriile privind STS. Partea terță 

monitorizează și revizuiește periodic 

aceste politici și proceduri pentru a evalua 

eficacitatea lor și a decide dacă este 

necesară actualizarea lor; și 

 (g) partea terță este în măsură să 

demonstreze că dispune de garanții 

operaționale și procese interne 

corespunzătoare care îi permit să evalueze 

conformitatea cu cerințele privind STS. 

 Autoritatea competentă retrage 

autorizația atunci când consideră că 

partea terță nu îndeplinește în mod 

semnificativ condițiile sus-menționate. 

 2. O parte terță autorizată în 

conformitate cu alineatul (1) aduce la 

cunoștința autorității sale competente, 

fără întârziere, orice modificare 

semnificativă adusă informațiilor 

furnizate în temeiul alineatului menționat 

sau orice altă modificare despre care se 

poate crede în mod rezonabil că afectează 

aprecierea autorității sale competente. 

 3. Autoritatea competentă poate 

percepe părții terțe menționate la 

alineatul (1) taxe bazate pe costuri pentru 

a acoperi cheltuielile necesare legate de 

evaluarea cererilor de autorizare și de 

monitorizarea ulterioară a conformității 

cu condițiile prevăzute la alineatul (1). 

 4. ESMA întocmește și menține o 

listă a tuturor părților terțe autorizate, pe 

baza autorizațiilor transmise ESMA de 

către autoritățile competente. 

 5. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare care 

specifică informațiile ce urmează a fi 

furnizate autorităților competente în 

cererea de autorizare a unei părți terțe în 

conformitate cu alineatul (1). 

 ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de [șase luni de la data intrării în 
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vigoare a prezentului regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

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

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Partea terță care verifică conformitatea 

cu criteriile privind STS 

 1. Partea terță menționată la 

articolul 14 alineatul (1a) este autorizată 

de autoritatea competentă să evalueze 

conformitatea securitizărilor cu criteriile 

privind STS stabilite la articolele 7-10 sau 

la articolele 11-13. Autoritatea 

competentă acordă autorizația dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a) partea terță percepe inițiatorilor, 

sponsorilor sau SSPE implicate în 

securitizările pe care partea terță le 

evaluează doar taxe nediscriminatorii, 

bazate pe costuri, fără a deosebi taxele în 

funcție de rezultatele evaluării sale sau în 

corelație cu aceasta; 

 (b) partea terță nu este nici o entitate 

reglementată astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 4 din 

Directiva 2002/87/CE, nici o agenție de 

rating de credit astfel cum este definită la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, iar 

desfășurarea de către partea terță a altor 

activități nu compromite independența 
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sau integritatea evaluării sale; 

 (c) partea terță nu oferă sub nicio 

formă un serviciu de consultanță sau de 

audit ori un alt serviciu echivalent 

inițiatorului, sponsorului sau SSPE 

implicate în securitizările pe care partea 

terță le evaluează; 

 (d) membrii organului de conducere 

al părții terțe dețin calificări, cunoștințe și 

experiență profesionale care sunt 

adecvate pentru sarcina care îi revine 

părții terțe, au o bună reputație și dau 

dovadă de integritate; cel puțin o treime, 

dar nu mai puțin de doi dintre membrii 

organismului de conducere al părții terțe 

sunt administratori independenți; 

 (e) partea terță ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

verificarea conformității cu criteriile 

privind STS nu este afectată de conflicte 

de interese reale ori potențiale sau de o 

relație comercială care implică partea 

terță, acționarii sau membrii săi, 

administratorii, angajații sau orice altă 

persoană fizică ale cărei servicii sunt puse 

la dispoziția părții terțe sau se află sub 

controlul acesteia. În acest scop, partea 

terță instituie, menține, aplică și 

documentează un sistem eficace de 

control intern care să reglementeze 

punerea în aplicare a politicilor și 

procedurilor de identificare și prevenire a 

potențialelor conflicte de interese. 

Conflictele de interese potențiale sau reale 

care au fost identificate sunt eliminate 

sau diminuate și sunt dezvăluite fără 

întârziere. Partea terță instituie, menține, 

aplică și documentează proceduri și 

procese adecvate pentru a asigura 

independența evaluării conformității cu 

criteriile privind STS. Partea terță 

monitorizează și revizuiește periodic 

aceste politici și proceduri pentru a evalua 

eficacitatea lor și a decide dacă este 

necesară actualizarea lor; și 

 (f) partea terță este în măsură să 

demonstreze că dispune de garanții 
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operaționale și procese interne 

corespunzătoare care îi permit să evalueze 

conformitatea cu cerințele privind STS. 

 Autoritatea competentă retrage 

autorizația atunci când consideră că 

partea terță nu îndeplinește în mod 

semnificativ condițiile sus-menționate. 

 2. O parte terță autorizată în 

conformitate cu alineatul (1) aduce la 

cunoștința autorității sale competente, 

fără întârziere, orice modificare 

semnificativă adusă informațiilor 

furnizate în temeiul alineatului menționat 

sau orice altă modificare despre care se 

poate crede în mod rezonabil că afectează 

aprecierea autorității sale competente. 

 Autoritatea competentă poate percepe 

părții terțe menționate la alineatul (1) 

taxe bazate pe costuri pentru a acoperi 

cheltuielile necesare legate de evaluarea 

cererilor de autorizare și de monitorizarea 

ulterioară a conformității cu condițiile 

prevăzute la alineatul (1). 

 3. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare care 

specifică informațiile ce urmează a fi 

furnizate autorităților competente în 

cererea de autorizare a unei părți terțe în 

conformitate cu alineatul (1). 

 ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de [șase luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

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

Or. en 

Justificare 

Prin acest amendament se stabilesc criteriile pentru atestarea părților terțe în contextul 

securitizărilor STS. 
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Amendamentul  431 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Partea terță menționată la articolul 14 

alineatul (1a) este autorizată de 

autoritatea competentă să evalueze 

conformitatea securitizărilor cu criteriile 

privind STS stabilite la articolele 7-10 sau 

la articolele 11-13. Autoritatea 

competentă acordă autorizația dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a) partea terță percepe inițiatorilor, 

sponsorilor sau SSPE implicate în 

securitizările pe care partea terță le 

evaluează doar taxe nediscriminatorii, 

bazate pe costuri, fără a deosebi taxele în 

funcție de rezultatele evaluării sale sau în 

corelație cu aceasta; 

 (b) partea terță nu este nici o entitate 

reglementată astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 4 din 

Directiva 2002/87/CE, nici o agenție de 

rating de credit astfel cum este definită la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, iar 

desfășurarea de către partea terță a altor 

activități nu compromite independența 

sau integritatea evaluării sale; 

 (c) partea terță nu oferă sub nicio 

formă un serviciu de consultanță sau de 

audit ori un alt serviciu echivalent 

inițiatorului, sponsorului sau SSPE 

implicate în securitizările pe care partea 

terță le evaluează; 

 (d) membrii organului de conducere 

al părții terțe dețin calificări, cunoștințe și 

experiență profesionale care sunt 

adecvate pentru sarcina care îi revine 

părții terțe, au o bună reputație și dau 
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dovadă de integritate; 

 (e) cel puțin o treime, dar nu mai 

puțin de doi dintre membrii organismului 

de conducere al părții terțe sunt 

administratori independenți; 

 (f) partea terță ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

verificarea conformității cu criteriile 

privind STS nu este afectată de conflicte 

de interese reale ori potențiale sau de o 

relație comercială care implică partea 

terță, acționarii sau membrii săi, 

administratorii, angajații sau orice altă 

persoană fizică ale cărei servicii sunt puse 

la dispoziția părții terțe sau se află sub 

controlul acesteia. În acest scop, partea 

terță instituie, menține, aplică și 

documentează un sistem eficace de 

control intern care să reglementeze 

punerea în aplicare a politicilor și 

procedurilor de identificare și prevenire a 

potențialelor conflicte de interese. 

Conflictele de interese potențiale sau reale 

care au fost identificate sunt eliminate 

sau diminuate și sunt dezvăluite fără 

întârziere. Partea terță instituie, menține, 

aplică și documentează proceduri și 

procese adecvate pentru a asigura 

independența evaluării conformității cu 

criteriile privind STS. Partea terță 

monitorizează și revizuiește periodic 

aceste politici și proceduri pentru a evalua 

eficacitatea lor și a decide dacă este 

necesară actualizarea lor; și 

 (g) partea terță este în măsură să 

demonstreze că dispune de garanții 

operaționale și procese interne 

corespunzătoare care îi permit să evalueze 

conformitatea cu cerințele privind STS. 

 Autoritatea competentă retrage 

autorizația atunci când consideră că 

partea terță nu îndeplinește în mod 

semnificativ condițiile sus-menționate. 

 2. O parte terță autorizată în 

conformitate cu alineatul (1) aduce la 

cunoștința autorității sale competente, 

fără întârziere, orice modificare 
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semnificativă adusă informațiilor 

furnizate în temeiul alineatului menționat 

sau orice altă modificare despre care se 

poate crede în mod rezonabil că afectează 

evaluarea de către autoritatea sa 

competentă. 

 3. Autoritatea competentă poate 

percepe părții terțe menționate la 

alineatul (1) taxe bazate pe costuri pentru 

a acoperi cheltuielile necesare legate de 

evaluarea cererilor de autorizare și de 

monitorizarea ulterioară a conformității 

cu condițiile prevăzute la alineatul (1). 

 4. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare care 

specifică informațiile ce urmează a fi 

furnizate autorităților competente în 

cererea de autorizare a unei părți terțe în 

conformitate cu alineatul (1). 

 ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de reglementare în 

termen de [șase luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. 

 Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf în conformitate cu articolele 10-

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

Or. en 

 

Amendamentul  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 14a 

 Părți terțe autorizate 

 1.  O parte terță care verifică 

respectarea criteriilor STS în 

conformitate cu articolul 14 alineatul (3a) 
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deține o autorizație acordată de ESMA. 

Autorizația se acordă numai dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiții: 

 (a)  partea terță percepe inițiatorilor, 

sponsorilor sau SSPE implicate în 

securitizările pe care partea terță le 

evaluează taxe nediscriminatorii, bazate 

pe costuri, fără ca aceste taxe să depindă 

de rezultatele evaluării sau să fie corelate 

cu aceste rezultate; 

 (b)  partea terță nu este nici o entitate 

reglementată astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 4 din 

Directiva 2002/87/CE, nici o agenție de 

rating de credit astfel cum este definită la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, iar 

desfășurarea de către partea terță a altor 

activități nu compromite independența 

sau integritatea evaluării sale; 

 (c)  partea terță nu oferă sub nicio 

formă un serviciu de consultanță sau de 

audit ori un alt serviciu echivalent 

inițiatorului, sponsorului sau SSPE 

implicate în securitizările pe care partea 

terță le evaluează; 

 (d)  membrii organului de conducere 

al părții terțe dețin calificări, cunoștințe și 

experiență profesionale care sunt 

adecvate pentru sarcina care îi revine 

părții terțe, au o bună reputație și dau 

dovadă de integritate; 

 (e)  cel puțin o jumătate, dar nu mai 

puțin de doi dintre membrii organismului 

de conducere al părții terțe sunt 

administratori independenți care 

reprezintă investitori activi pe piața 

securitizărilor STS; 

 (f)  partea terță ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

verificarea conformității cu criteriile 

privind STS nu este afectată de conflicte 

de interese reale ori potențiale sau de o 

relație comercială care implică partea 

terță, acționarii sau membrii săi, 

administratorii, angajații sau orice altă 
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persoană fizică ale cărei servicii sunt puse 

la dispoziția părții terțe sau se află sub 

controlul acesteia. În acest scop, partea 

terță instituie, menține, aplică și 

documentează un sistem eficace de 

control intern care să reglementeze 

punerea în aplicare a politicilor și 

procedurilor de identificare și prevenire a 

potențialelor conflicte de interese. 

Conflictele de interese potențiale sau reale 

care au fost identificate sunt eliminate 

sau diminuate și sunt dezvăluite fără 

întârziere. Partea terță instituie, menține, 

aplică și documentează proceduri și 

procese adecvate pentru a asigura 

independența evaluării conformității cu 

criteriile privind STS și pentru a garanta 

că acționează în interesul investitorilor 

atunci când examinează securitizările. 

Partea terță monitorizează și revizuiește 

periodic aceste politici și proceduri pentru 

a evalua eficacitatea lor și a decide dacă 

este necesară actualizarea lor; 

 (g)  partea terță este în măsură să 

demonstreze că dispune de garanții 

operaționale și procese interne 

corespunzătoare care îi permit să evalueze 

conformitatea cu cerințele privind STS. 

 2.  În cazul în care condițiile 

menționate mai sus nu sunt îndeplinite, 

ESMA retrage autorizația.  

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul entităților care nu sunt 

reglementate de actele legislative ale 

Uniunii menționate la alineatul (3), statele 

membre desemnează una sau mai multe 

4. În cazul entităților care nu sunt 

reglementate de actele legislative ale 

Uniunii menționate la alineatul (3), statele 

membre desemnează una sau mai multe 
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autorități competente care să asigure 

respectarea articolelor 4-14 ale prezentului 

regulament. Statele membre informează 

Comisia, ESMA, ABE și EIOPA și 

autoritățile competente ale celorlalte state 

membre cu privire la desemnarea 

autorităților competente în temeiul 

prezentului alineat. 

autorități competente care să asigure 

respectarea articolelor 4-14 ale prezentului 

regulament. Statele membre informează 

Comisia, ESMA, ABE și EIOPA și 

autoritățile competente ale celorlalte state 

membre cu privire la desemnarea 

autorităților competente în temeiul 

prezentului alineat. 

 Prezenta obligație nu se aplică în ceea ce 

privește societățile care vând expuneri în 

cadrul unui program ABCP sau al unei 

alte tranzacții sau scheme de securitizare. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  434 

Burkhard Balz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul entităților care nu sunt 

reglementate de actele legislative ale 

Uniunii menționate la alineatul (3), statele 

membre desemnează una sau mai multe 

autorități competente care să asigure 

respectarea articolelor 4-14 ale prezentului 

regulament. Statele membre informează 

Comisia, ESMA, ABE și EIOPA și 

autoritățile competente ale celorlalte state 

membre cu privire la desemnarea 

autorităților competente în temeiul 

4. În cazul entităților care nu sunt 

reglementate de actele legislative ale 

Uniunii menționate la alineatul (3), statele 

membre desemnează una sau mai multe 

autorități competente care să asigure 

respectarea articolelor 4-14 ale prezentului 

regulament. Statele membre informează 

Comisia, ESMA, ABE și EIOPA și 

autoritățile competente ale celorlalte state 

membre cu privire la desemnarea 

autorităților competente în temeiul 
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prezentului alineat. prezentului alineat. Prezenta obligație de 

desemnare nu se aplică în ceea ce privește 

societățile care vând expuneri în cadrul 

unui program ABCP sau al unei alte 

tranzacții sau scheme de securitizare. 

Or. en 

 

Amendamentul  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritatea competentă verifică 

periodic procedurile, procesele și 

mecanismele puse în aplicare de către 

inițiatori, sponsori, SSPE și creditorii 

inițiali pentru a se conforma prezentului 

regulament. 

2. Autoritatea competentă verifică 

periodic procedurile, procesele și 

mecanismele puse în aplicare de către 

inițiatori, sponsori și creditorii inițiali 

pentru a se conforma prezentului 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Autoritatea competentă 

monitorizează noile emisii, inclusiv prin 

verificări periodice la fața locului, în 

special emisiile de securitizări destinate 

piețelor cu puțină experiență, pentru a 

depista încălcările menționate la articolul 

17 alineatul (1) sau aspecte care, la prima 

vedere, nu au nicio altă justificare decât 

eludarea dispozițiilor din prezentul 

regulament. 
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Or. en 

 

Amendamentul  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Autoritățile competente se asigură 

că riscurile care decurg din tranzacțiile de 

securitizare, inclusiv riscurile la adresa 

reputației, sunt evaluate și abordate prin 

politici și proceduri adecvate ale 

inițiatorilor, sponsorilor, SSPE și 

creditorilor inițiali. 

3. Autoritățile competente impun 

obligația ca riscurile care decurg din 

tranzacțiile de securitizare, inclusiv 

riscurile la adresa reputației, să fie evaluate 

și abordate prin politici și proceduri 

adecvate ale inițiatorilor, sponsorilor și 

creditorilor inițiali. 

Or. en 

 

Amendamentul  438 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Autoritățile competente se asigură 

că riscurile care decurg din tranzacțiile de 

securitizare, inclusiv riscurile la adresa 

reputației, sunt evaluate și abordate prin 

politici și proceduri adecvate ale 

inițiatorilor, sponsorilor, SSPE și 

creditorilor inițiali. 

3. Autoritățile competente impun 

obligația ca riscurile care decurg din 

tranzacțiile de securitizare, inclusiv 

riscurile la adresa reputației, să fie evaluate 

și abordate prin politici și proceduri 

adecvate ale inițiatorilor, sponsorilor, 

SSPE și creditorilor inițiali. 

Or. en 

Justificare 

Această modificare se introduce pentru a se garanta că responsabilitatea de evaluare și 

tratare a riscurilor le revine în mod clar părților care realizează securitizarea, iar 

autoritățile competente sunt abilitate să garanteze respectarea acestei dispoziții de către 
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părțile care realizează securitizarea. 

 

Amendamentul  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Supravegherea macroprudențială 

 Comitetul european pentru risc sistemic 

asigură supravegherea macroprudențială 

a pieței UE a securitizărilor și adoptă 

măsuri pentru a asigura adaptarea la 

situația de pe piață, pentru a evita apariția 

de bule de active și pentru a evita 

închiderea piețelor. 

 În vederea adaptării la situația de pe 

piață, Comitetul european pentru risc 

sistemic propune autorităților competente 

următoarele măsuri: 

 - adaptarea nivelului ratei de 

reținere menționate la articolul 4 din 

prezentul regulament, ținând seama de 

caracterul specific al fiecărui segment de 

piață și de garanțiile aplicabile activelor 

securitizate; 

 - adaptarea valorii minime a 

riscului pentru securitizări în 

conformitate cu articolele 259, 260, 261, 

263 și 264 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 privind cerințele prudențiale 

pentru instituțiile de credit și societățile de 

investiții; 

 - adaptarea ratei de îndatorare, a 

ratei de acoperire a necesarului de 

lichiditate și a ratei de finanțare stabilă 

netă pentru instituțiile de credit și 

societățile de investiții care își desfășoară 

activitatea pe piața securitizărilor. 

Or. en 
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Amendamentul  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Autoritatea competentă a inițiatorului sau 

a sponsorului este abilitată să acorde 

confirmarea prevăzută la articolul 14 

alineatul (2) privind faptul că 

securitizarea respectă unele sau toate 

criteriile de la articolele 8 și 9. În cazul 

unui program ABCP, autoritatea 

competentă a sponsorului este abilitată să 

acorde confirmarea prevăzută la articolul 

14 alineatul (2) privind faptul că 

programul ABCP respectă unele sau toate 

criteriile de la articolul 12. Această 

confirmare are putere juridică pentru 

toate autoritățile de supraveghere din 

Uniunea Europeană. 

Or. en 

Justificare 

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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Amendamentul  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere dreptului 

statelor membre de a prevedea și de a 

impune sancțiuni penale în temeiul 

articolului 19 din prezentul regulament, 

statele membre instituie norme care 

stabilesc sancțiuni administrative și măsuri 

corective corespunzătoare aplicabile în 

situațiile în care: 

1. Statele membre instituie norme 

care stabilesc sancțiuni administrative și 

măsuri corective corespunzătoare 

aplicabile în situațiile în care: 

Or. en 

Justificare 

Prin amendamentele la următoarele paragrafe se introduce testul de „neglijență sau 

omisiune”, preluat de la articolul 407 din CRR. Acest lucru este necesar pentru a se asigura 

deosebirea între neglijența gravă și intenție, pe de o parte, și neglijența ușoară, pe de altă 

parte. 

 

Amendamentul  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un inițiator, un sponsor sau un 

creditor inițial nu a îndeplinit cerințele de 

la articolul 4; 

(a) un inițiator, un sponsor sau un 

creditor inițial nu a îndeplinit cerințele de 

la articolul 4, din neglijență sau omisiune; 

Or. en 

Justificare 

Prin amendamentele la prezentul paragraf se introduce testul de „neglijență sau omisiune”, 

preluat de la articolul 407 din CRR. Acest lucru este necesar pentru a se asigura deosebirea 
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între neglijența gravă și intenție, pe de o parte, și neglijența ușoară, pe de altă parte. 

 

Amendamentul  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un inițiator, un sponsor și o SSPE 

nu au îndeplinit cerințele de la articolul 5; 

(b) un inițiator, un sponsor și o SSPE 

nu au îndeplinit cerințele de la articolul 5, 

din neglijență sau omisiune; 

Or. en 

Justificare 

Prin amendamentele la prezentul paragraf se introduce testul de „neglijență sau omisiune”, 

preluat de la articolul 407 din CRR. Acest lucru este necesar pentru a se asigura deosebirea 

între neglijența gravă și intenție, pe de o parte, și neglijența ușoară, pe de altă parte. 

 

Amendamentul  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un inițiator, un sponsor și o SSPE 

nu au îndeplinit cerințele de la articolul 5; 

(b) un inițiator sau un sponsor nu a 

îndeplinit cerințele de la articolul 5; 

Or. en 

 

Amendamentul  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un inițiator, un sponsor și o SSPE 

nu au îndeplinit cerințele de la articolul 5; 

(b) un inițiator sau un sponsor nu a 

îndeplinit cerințele de la articolul 5; 

Or. en 

 

Amendamentul  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

un inițiator, un sponsor și o SSPE nu au 

îndeplinit cerințele de la articolele 710 sau 

de la articolele 11-13 ale prezentului 

regulament. 

atunci când o securitizare este desemnată 

drept STS, iar un inițiator, un sponsor sau 

o SSPE nu au îndeplinit cerințele de la 

articolele 7-10 sau de la articolele 11-13 

ale prezentului regulament din neglijență 

sau omisiune. 

Or. en 

Justificare 

Prin amendamentele la prezentul paragraf se introduce testul de „neglijență sau omisiune”, 

preluat de la articolul 407 din CRR. Acest lucru este necesar pentru a se asigura deosebirea 

între neglijența gravă și intenție, pe de o parte, și neglijența ușoară, pe de altă parte. 

 

Amendamentul  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

un inițiator, un sponsor și o SSPE nu au 

îndeplinit cerințele de la articolele 710 sau 

de la articolele 11-13 ale prezentului 

regulament. 

un inițiator sau un sponsor nu a îndeplinit 

cerințele de la articolele 7-10 sau de la 

articolele 11-13 ale prezentului regulament. 
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Or. en 

 

Amendamentul  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 un inițiator sau un sponsor utilizează, 

încălcând articolul 6 din prezentul 

regulament, eticheta „STS” în 

securitizarea lor, cu excepția cazului în 

care securitizarea îndeplinește toate 

cerințele de la articolele 7-10 sau de la 

articolele 11-13 din prezentul regulament; 

Or. en 

 

Amendamentul  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 un inițiator sau un sponsor efectuează o 

notificare înșelătoare în temeiul 

articolului 14 alineatul (1) din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

De asemenea, statele membre se asigură că 

sancțiunile administrative și/sau măsurile 

corective sunt puse efectiv în aplicare. 

De asemenea, statele membre se asigură că 

sancțiunile administrative și/sau măsurile 

corective sunt puse efectiv în aplicare. 

Totuși, aceste sancțiuni administrative 

și/sau măsuri corective nu se adresează 

SSPE și nu aduc în alt mod prejudicii 

investitorilor în tranzacția de securitizare 

respectivă. 

Or. en 

Justificare 

Scopul acestui nou regulament este să promoveze integrarea piețelor financiare din UE. 

Acest lucru se poate realiza numai prin recâștigarea încrederii investitorilor. Însă, dacă 

SSPE li se aplică amenzi, astfel cum se propune la alineatul (2), aceste amenzi ar trebui 

plătite din activele tranzacției în care SSPE este unul dintre elementele constitutive, ceea ce 

ar duce la o insuficiență de fonduri disponibile investitorilor. Acest lucru ar crea un risc 

latent pentru investitori și ar supune din nou riscului încrederea investitorilor. 

 

Amendamentul  451 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Aceste norme ar trebui să 

recunoască buna credință a 

participanților pe piață, aplicând 

sancțiunile în mod proporționat, cu 

luarea în considerare a naturii încălcării. 

Or. en 

 

Amendamentul  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) amenzi administrative maxime de 

cel puțin 5 000 000 EUR sau, în statele 

membre a căror monedă nu este euro, de o 

valoare echivalentă în moneda națională la 

data de [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] 

(e) amenzi administrative maxime de 

cel puțin 10 000 000 EUR sau, în statele 

membre a căror monedă nu este euro, de o 

valoare echivalentă în moneda națională la 

data de [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] 

Or. it 

 

Amendamentul  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) sau, în cazul unei persoane juridice, 

amenzile administrative maxime prevăzute 

la litera (e) sau echivalente cu o sumă de 

până la 10 % din cifra de afaceri anuală 

totală a persoanei juridice respective ce 

reiese din cea mai recentă situație a 

conturilor disponibilă aprobată de organul 

de conducere; atunci când persoana 

juridică este o societate-mamă sau o filială 

a societății-mamă care trebuie să 

întocmească conturi financiare consolidate 

în conformitate cu Directiva 2013/34/UE, 

cifra de afaceri anuală totală relevantă este 

cifra de afaceri anuală totală sau tipul de 

venit corespunzător conform actelor 

legislative contabile relevante, stabilit pe 

baza celei mai recente situații disponibile a 

conturilor consolidate aprobate de organul 

de conducere al societății-mamă principale; 

(f) sau, în cazul unei persoane juridice, 

amenzile administrative maxime prevăzute 

la litera (e) sau echivalente cu o sumă de 

până la 20% din cifra de afaceri anuală 

totală a persoanei juridice respective ce 

reiese din cea mai recentă situație a 

conturilor disponibilă aprobată de organul 

de conducere; atunci când persoana 

juridică este o societate-mamă sau o filială 

a societății-mamă care trebuie să 

întocmească conturi financiare consolidate 

în conformitate cu Directiva 2013/34/UE, 

cifra de afaceri anuală totală relevantă este 

cifra de afaceri anuală totală sau tipul de 

venit corespunzător conform actelor 

legislative contabile relevante, stabilit pe 

baza celei mai recente situații disponibile a 

conturilor consolidate aprobate de organul 

de conducere al societății-mamă principale; 

Or. it 

 

Amendamentul  454 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) amenzi administrative maxime 

egale cu cel puțin de două ori 

valoarea beneficiului rezultat din încălcare 

atunci când beneficiul poate fi determinat, 

chiar dacă această sumă depășește valorile 

maxime prevăzute la literele (e) și (f). 

(g) amenzi administrative maxime 

egale cu cel puțin de trei ori 

valoarea beneficiului rezultat din încălcare 

atunci când beneficiul poate fi determinat, 

chiar dacă această sumă depășește valorile 

maxime prevăzute la literele (e) și (f). 

Or. en 

 

Amendamentul  455 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) amenzi administrative minime 

egale cu cel puțin valoarea beneficiului 

rezultat din încălcare, atunci când 

beneficiul poate fi determinat, chiar dacă 

această sumă depășește valorile maxime 

prevăzute la literele (e) și (f). 

Or. en 

 

Amendamentul  456 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. În cazul în care are loc o încălcare 

cu bună știință: 

 (a) eticheta STS ar trebui păstrată pe 

întreaga durată de viață a instrumentului 
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securitizat, dacă încălcarea este corectată; 

 (b) dacă eticheta STS este păstrată și 

încălcarea este corectată, nu ar trebui să 

apară situația în care vânzătorul este 

constrâns să vândă; 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La stabilirea tipului și nivelului 

unei sancțiuni administrative sau al unei 

măsuri corective impuse în temeiul 

articolului 17 din prezentul regulament, 

autoritățile competente iau în considerare 

toate circumstanțele relevante, inclusiv, 

după caz: 

2. La stabilirea tipului și nivelului 

unei sancțiuni administrative sau al unei 

măsuri corective impuse în temeiul 

articolului 17 din prezentul regulament, 

autoritățile competente iau în considerare 

toate circumstanțele relevante, inclusiv 

măsura în care încălcarea este 

intenționată sau rezultă dintr-o eroare de 

fapt, și, după caz: 

Or. en 

Justificare 

Complexitatea normelor impune aplicarea sancțiunilor în mod proporționat. Se poate 

întâmpla ca normele să fie încălcate neintenționat sau în urma unei erori de fapt. 

 

Amendamentul  458 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 3. Sancțiunile se aplică în mod 

proporționat, ceea ce implică și luarea în 

considerare a naturii încălcării. 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Se instituie un comitet special 

pentru securitizări în cadrul Comitetului 

comun al autorităților europene de 

supraveghere, în cadrul căruia 

autoritățile competente își coordonează 

îndeaproape acțiunile pentru a-și 

îndeplini atribuțiile în temeiul articolelor 

16-19 din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care o autoritate 

competentă constată că prezentul 

regulament a fost încălcat sau în cazul în 

care are motive să creadă că regulamentul a 

fost încălcat, aceasta informează 

supraveghetorul competent al inițiatorului, 

al sponsorului, al creditorului inițial, al 

SSPE sau al investitorului cu privire la 

constatările sale, detaliate suficient. 

Autoritățile competente vizate își 

coordonează îndeaproape activitatea de 

supraveghere și asigură consecvența între 

3. În cazul în care o autoritate 

competentă constată că prezentul 

regulament a fost încălcat sau în cazul în 

care are motive să creadă că regulamentul a 

fost încălcat, aceasta informează 

autoritatea competentă a inițiatorului, a 

sponsorului, a creditorului inițial sau a 

investitorului cu privire la constatările sale, 

detaliate suficient. Autoritățile competente 

vizate își coordonează îndeaproape 

activitatea de supraveghere pentru a 

asigură consecvența între decizii, iar 
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decizii. autoritatea competentă care constată 

încălcarea ar trebui să informeze ESMA. 

Or. en 

Justificare 

ESMA ar trebui informată de la început cu privire la orice caz de încălcare 

transjurisdicțională. 

 

Amendamentul  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care încălcarea 

menționată la alineatul (3) se referă, în 

special, la o notificare incorectă sau 

înșelătoare în temeiul articolului 14 

alineatul (1) din prezentul regulament, 

autoritatea competentă care a constat 

încălcarea notifică, de asemenea, fără 

întârziere ESMA, ABE și EIOPA cu 

privire la constatările sale. 

4. În cazul în care încălcarea 

menționată la alineatul (3) se referă, în 

special, la o notificare incorectă sau 

înșelătoare în temeiul articolului 14 

alineatul (1) din prezentul regulament, 

autoritatea competentă care a constat 

încălcarea notifică, de asemenea, fără 

întârziere ABE și EIOPA cu privire la 

constatările sale. 

Or. en 

Justificare 

Se asigură coerența cu articolul 21.3. 

 

Amendamentul  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Odată ce primește informațiile 

menționate la alineatul (3), autoritatea 

5. Odată ce primește informațiile 

menționate la alineatul (3), autoritatea 
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competentă ia măsurile necesare pentru 

remedierea încălcării identificate și notifică 

celelalte autorități competente vizate, în 

special pe cele ale inițiatorului, 

sponsorului, SSPE, precum și autoritățile 

competente ale titularului unei poziții din 

securitizare, atunci când se cunoaște cine 

este acesta. În caz de dezacord între 

autoritățile competente, chestiunea poate fi 

adusă în atenția ESMA și se aplică 

procedura de la articolul 19 și, după caz, de 

la articolul 20 din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010. 

competentă ia măsurile necesare pentru 

remedierea încălcării identificate și notifică 

celelalte autorități competente vizate, în 

special pe cele ale inițiatorului, 

sponsorului, SSPE, precum și autoritățile 

competente ale titularului unei poziții din 

securitizare, atunci când se cunoaște cine 

este acesta. În caz de dezacord între 

autoritățile competente, chestiunea poate fi 

adusă în atenția ESMA și se aplică 

procedura de la articolul 19 și, după caz, de 

la articolul 20 din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010, cu excepția cazurilor în 

care a fost deja acordată de către 

autoritatea competentă o confirmare 

oficială menționată la articolul 16 

alineatul (4). 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Odată ce primește informațiile 

menționate la alineatul (3), autoritatea 

competentă ia măsurile necesare pentru 

remedierea încălcării identificate și notifică 

celelalte autorități competente vizate, în 

special pe cele ale inițiatorului, 

sponsorului, SSPE, precum și autoritățile 

competente ale titularului unei poziții din 

securitizare, atunci când se cunoaște cine 

este acesta. În caz de dezacord între 

autoritățile competente, chestiunea poate fi 

adusă în atenția ESMA și se aplică 

procedura de la articolul 19 și, după caz, de 

la articolul 20 din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010. 

5. Odată ce primește informațiile 

menționate la alineatul (3), autoritatea 

competentă ia măsurile necesare pentru 

remedierea încălcării identificate și notifică 

celelalte autorități competente vizate, în 

special pe cele ale inițiatorului și 

sponsorului și autoritățile competente ale 

titularului unei poziții din securitizare, 

atunci când se cunoaște cine este acesta. În 

caz de dezacord între autoritățile 

competente, se aplică procedura de la 

articolul 19 și, după caz, de la articolul 20 

din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

Justificare 

Se asigură coerența cu articolul 21.3. 

 

Amendamentul  464 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – paragraful 1Directiva 2009/65/CE 

Articolul 50a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 50a din Directiva 2009/65/CE se 

abrogă. 

Articolul 50a din Directiva 2009/65/CE se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „Societățile de administrare a OPCVM 

sau OPCVM administrate intern 

acționează în interesul investitorilor în 

OPCVM în cauză și iau măsuri corective, 

după caz, dacă descoperă, după asumarea 

unei expuneri la o securitizare, că 

securitizarea nu îndeplinește cerințele 

stabilite în Regulamentul .../... al 

Parlamentului European și al Consiliului 
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[Regulamentul privind criteriile STS], în 

special că determinarea și publicarea 

interesului reținut nu îndeplinește 

cerințele stabilite în regulamentul 

menționat.”  

Or. en 

 

Amendamentul  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 

  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În considerentele 22 și 41, la 

articolul 8c și în anexa II punctul 1, 

„instrument financiar structurat” se 

înlocuiește cu „instrument de 

securitizare”. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 – punctul 2  
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 

  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În considerentele 34 și 40, la 

articolul 8 alineatul (4), la articolul 8c, la 

articolul 10 alineatul (3), la articolul 39 

alineatul (4), precum și în anexa I 

secțiunea A punctul 2 alineatul (5), în 

anexa I secțiunea B punctul 5, în anexa II 

(în titlu și la punctul 2), în anexa III 

partea I punctele 8, 24 și 45 și în anexa 

III partea III punctul 8, „instrumente 

 eliminat 
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financiare structurate” se înlocuiește cu 

„instrumente de securitizare”; 

Or. it 

 

Amendamentul  467 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1Directiva 2011/61/UE 

Articolul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 17 din Directiva 2011/61/UE se 

abrogă. 

Articolul 17 din Directiva 2011/61/UE se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „AFIA acționează în interesul 

investitorilor în FIA în cauză și iau 

măsuri corective, după caz, dacă 

descoperă, după asumarea unei expuneri 

la o securitizare, că securitizarea nu 

îndeplinește cerințele stabilite în 

Regulamentul [STS], în special că 

determinarea și publicarea interesului 

reținut nu îndeplinește cerințele stabilite 

în Regulamentul [STS].”. 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – paragraful 1 – punctul 1Regulamentul 648/2012/UE 

Articolul 2 – punctul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) „obligațiune garantată” înseamnă o 

obligațiune care întrunește cerințele 

prevăzute la articolul 129 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

(30) „obligațiune garantată” înseamnă o 

obligațiune care întrunește cerințele 

prevăzute la articolul 52 alineatul (4) din 

Directiva 2009/65/CE. 
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Or. en 

 

Amendamentul  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data de [data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pot utiliza 

denumirea „STS” sau o denumire care se 

referă în mod direct sau indirect la acești 

termeni numai în cazul în care sunt 

întrunite cerințele prevăzute la articolul 6 

din prezentul regulament. 

2. În ceea ce privește pozițiile din 

securitizare în sold la data de [data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], 

inițiatorii și sponsorii pot utiliza denumirea 

„STS” sau o denumire care se referă în 

mod direct sau indirect la acești termeni 

numai în cazul în care sunt întrunite 

cerințele prevăzute la articolul 6 din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ceea ce privește securitizările în 

cazul cărora titlurile de valoare au fost 

emise la data de 1 ianuarie 2011 sau după 

această dată, precum și operațiunile de 

securitizare lansate înainte de această dată 

și în cazul cărora s-au adăugat sau înlocuit 

noi expuneri-suport după data de 31 

decembrie 2014, se aplică articolul 3 din 

prezentul regulament. 

3. În ceea ce privește diferitele tipuri 

de investiții în securitizări, cum ar fi 

cumpărarea, vânzarea sau deținerea, 

realizate după ... [data intrării în vigoare 

a prezentului regulament], în cazul cărora 

titlurile de valoare au fost emise la data de 

1 ianuarie 2011 sau după această dată, 

precum și operațiunile de securitizare 

lansate înainte de această dată și în cazul 

cărora s-au adăugat sau înlocuit noi 

expuneri-suport după data de 31 decembrie 

2014, se aplică articolul 3 din prezentul 

regulament. 

Or. en 
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Justificare 

Prin acest amendament se introduce posibilitatea evitării vânzării urgente a activelor, 

vânzare ce ar destabiliza piața. 

 

Amendamentul  471 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ceea ce privește securitizările în 

cazul cărora titlurile de valoare au fost 

emise la data de 1 ianuarie 2011 sau după 

această dată, precum și operațiunile de 

securitizare lansate înainte de această dată 

și în cazul cărora s-au adăugat sau înlocuit 

noi expuneri-suport după data de 31 

decembrie 2014, se aplică articolul 3 din 

prezentul regulament. 

3. În ceea ce privește investițiile 

realizate în securitizări după ... [data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament], în cazul cărora titlurile de 

valoare au fost emise la data de 1 ianuarie 

2011 sau după această dată, precum și 

operațiunile de securitizare lansate înainte 

de această dată și în cazul cărora s-au 

adăugat sau înlocuit noi expuneri-suport 

după data de 31 decembrie 2014, se aplică 

articolul 3 din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  472 

Brian Hayes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ceea ce privește securitizările în 

cazul cărora titlurile de valoare au fost 

emise la data de 1 ianuarie 2011 sau după 

această dată, precum și operațiunile de 

securitizare lansate înainte de această dată 

și în cazul cărora s-au adăugat sau înlocuit 

noi expuneri-suport după data de 31 

decembrie 2014, se aplică articolul 3 din 

prezentul regulament. 

3. În ceea ce privește securitizările 

care îndeplinesc criteriile STS și în cazul 

cărora titlurile de valoare au fost emise la 

data de 1 ianuarie 2011 sau după această 

dată, precum și operațiunile de securitizare 

lansate înainte de această dată și în cazul 

cărora s-au adăugat sau înlocuit noi 

expuneri-suport după data de 31 decembrie 

2014, se aplică articolul 3 din prezentul 
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regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Până la data de la care se vor aplica 

standardele tehnice de reglementare care 

urmează a fi adoptate de Comisie în 

temeiul articolului 5 alineatul (3) din 

prezentul regulament, în sensul obligațiilor 

prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele 

(a) și (e) din prezentul regulament, 

inițiatorii, sponsorii și SSPE pun la 

dispoziție, pe site-ul de internet menționat 

la articolul 5 alineatul (2), informațiile 

menționate în anexele I - VIII la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al 

Comisiei. 

6. Până la data de la care se vor aplica 

standardele tehnice de reglementare care 

urmează a fi adoptate de Comisie în 

temeiul articolului 5 alineatul (3) din 

prezentul regulament, în sensul obligațiilor 

prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele 

(a) și (e) din prezentul regulament, 

inițiatorii și sponsorii pun la dispoziție, pe 

site-ul de internet menționat la articolul 5 

alineatul (2), informațiile menționate în 

anexele I - VIII la Regulamentul delegat 

(UE) 2015/3 al Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la [doi ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament] și apoi la 

fiecare trei ani, ABE, în strânsă cooperare 

cu ESMA și EIOPA, publică un raport 

privind punerea în aplicare a cerințelor 

privind STS, astfel cum sunt prevăzute la 

articolele 6-14 din prezentul regulament. 

1. Până la [18 luni de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament] și apoi 

la fiecare doi ani, ABE, în strânsă 

cooperare cu ESMA și EIOPA, publică un 

raport privind punerea în aplicare a 

cerințelor privind STS, astfel cum sunt 

prevăzute la articolele 6-14 din prezentul 

regulament. 
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Or. it 

 

Amendamentul  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Până la [trei ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament], ESMA, 

în strânsă cooperare cu ABE și EIOPA, 

publică un raport cu privire la funcționarea 

cerințelor de transparență de la articolul 5 

din prezentul regulament și cu privire la 

nivelul de transparență al pieței 

securitizărilor din Uniune. 

3. Până la [doi ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament], ESMA, 

în strânsă cooperare cu ABE și EIOPA, 

publică un raport cu privire la funcționarea 

cerințelor de transparență de la articolul 5 

din prezentul regulament și cu privire la 

nivelul de transparență al pieței 

securitizărilor din Uniune. 

Or. it 

 

Amendamentul  476 

Molly Scott Cato 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Până la ... [doi ani după intrarea 

în vigoare a prezentului regulament], 

ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și 

EIOPA, publică un raport cu privire la 

fezabilitatea stabilirii unui cadru de 

reglementare pentru a completa noul 

cadru privind securitizarea instituit prin 

prezentul regulament, creând astfel un 

sistem de bănci licențiate în număr limitat 

care să îndeplinească funcțiile de SSPE și 

să dețină dreptul exclusiv de a cumpăra 

expuneri de la inițiatori și de a vinde 

investitorilor creanțe garantate de 

expunerile cumpărate. În raport se 

examinează în detaliu avantajele și 
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dezavantajele, din punctul de vedere al 

politicilor publice și al economiei reale, 

ale existenței unor entități clar desemnate 

care fac obiectul unui regim specific de 

supraveghere și de insolvență și care 

îndeplinesc activități esențiale de 

intermediere între inițiatori și investitori, 

spre deosebire de situația actuală, foarte 

eterogenă. 

Or. en 

 

Amendamentul  477 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Până la ... [6 luni după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament], ABE, 

în strânsă cooperare cu ESMA și EIOPA, 

publică un raport cu privire la stabilirea 

unui cadru pentru securitizarea sintetică 

simplă, transparentă și standardizată, 

limitată la securitizarea inclusă în bilanț, 

care să conțină propuneri privind 

cerințele de capital adecvate pentru o 

asemenea securitizare. 

Or. en 

 

Amendamentul  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Raportul cuprinde o analiză 

detaliată a impactului securitizărilor STS 

asupra economiei reale și îndeosebi 

asupra accesului la credite al IMM-urilor, 
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ținând cont, de asemenea, de eventualele 

riscuri la adresa stabilității piețelor 

financiare și monitorizând nu doar datele 

agregate, ci și pe cele dezagregate. 

Or. it 

 

Amendamentul  479 

Paul Tang 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. CERS întocmește un raport anual 

privind situația de pe piața securitizărilor 

din punct de vedere macroprudențial și 

motivează propunerile formulate în 

conformitate cu articolul 16a (nou) din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  480 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Până la [12 luni după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament], 

Comisia, pe baza raportului întocmit de 

ABE menționat la alineatul (4), transmite 

un raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la propunerile 

vizând stabilirea unui cadru pentru 

securitizarea sintetică simplă, 

transparentă și standardizată, limitată la 

securitizarea inclusă în bilanț, care să 

conțină propuneri privind cerințele de 

capital adecvate pentru o asemenea 

securitizare și să fie însoțit, dacă este 
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cazul, de propuneri legislative. 

Or. en 

 

Amendamentul  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [patru ani de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament], Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind funcționarea 

prezentului regulament, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 

Până la [trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind funcționarea prezentului 

regulament, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

 Raportul ia în considerare evoluțiile 

internaționale în domeniul securitizării, 

în special inițiativele privind securitizările 

simple, transparente și comparabile, și 

evaluează dacă în domeniul 

securitizărilor STS ar putea fi introdus un 

regim de echivalență pentru inițiatori, 

sponsori și SSPE din țări terțe. 

Or. en 

 

Amendamentul  482 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [patru ani de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament], Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind funcționarea 

prezentului regulament, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 

Până la [trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind funcționarea prezentului 

regulament, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

 Raportul ia în considerare evoluțiile 
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internaționale în domeniul securitizării și 

evaluează dacă în domeniul 

securitizărilor STS ar putea fi introdus un 

regim de echivalență pentru inițiatori, 

sponsori și SSPE din țări terțe. 

Or. en 

Amendamentul  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [patru ani de la intrarea în vigoare 

a prezentului regulament], Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind funcționarea 

prezentului regulament, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 

Până la [trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament], Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind funcționarea prezentului 

regulament, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

Or. it 

 


