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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията има за цел установяване на правно обвързващ режим на 
регистрация и надзор за агенции за кредитен рейтинг, определящи рейтинги, които са 
предназначени за използване за регулаторни цели от кредитни институции, 
инвестиционни дружества, застрахователни и презастрахователни предприятия, 
колективни инвестиционни схеми и пенсионни фондове.  Основната цел на 
предложението е да гарантира, че използваните в Общността кредитни рейтинги са 
независими, обективни и с възможно най-високо качество

Докладчикът повдига следните основни въпроси в рамките на правомощията на 
комисията по правни въпроси: 

Коректно ли е предложението да се основава на член 95 от Договора за създаване 
на Европейската общност, както е предложено, или то следва да се основава на 
член 47, параграф 2 от него?

Член 95 се отнася до създаването или функционирането на вътрешния пазар. 

Член 47, параграф 2 от Договора, който е част от Глава 2 "Право на установяване", се 
отнася до "свободното движение на хора, услуги и капитали" и досега при приемането 
на всички мерки за хармонизиране на финансовите услуги в Европейския съюз като 
правно основание е бил използван член 47, параграф 2. В частност това се отнася до 
кредитните институции (Директива 2006/48/ЕО), инвестиционните посредници 
(Директива 2004/39/ЕО), застрахователните предприятия (Директива 2002/83), 
презастрахователните предприятия (Директива 2005/68/ЕО), предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК - в момента се 
преработва), институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 
2003/41/ЕО). 

За последователност, целта на настоящото предложение - да се установят условията, 
при които агенциите за кредитен рейтинг могат да се установяват и да осъществяват 
дейност в Европейския съюз, също изглежда да попада в приложното поле на член 47, 
параграф 2.

В какъв формат следва да бъде предложението - регламент или директива?

Причините да бъде предпочетен формата на регламент пред директива в настоящата 
обстановка и финансов климат и с цел да се постигне последователно и бързо 
прилагане, са разбираеми. Член 47, параграф 2 обаче предвижда координирането във 
връзка със започването и осъществяването на предвидените дейности или за 
предвидените професии да бъде единствено във формата на директиви и изключва 
употребата на регламенти.

Ако в този конкретен случай използването на формата на регламент се разглежда като 
наложително и поради тази причина като основание бъде използван член 95, 
последиците от това следва да бъдат взети предвид.
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Критерии за управление

В критериите за управление съгласно Раздел А на приложението се предлага директори 
без изпълнителни функции да поемат определени задължения с цел гарантиране на 
независимост на рейтингите. Основната цел на тази роля е да бъдат предпазени трети 
страни: инвеститори и пазари. Не е ясно дали тази дейност е подходяща при всички 
обстоятелства за директор без изпълнителни функции, който представлява също така 
акционерите. В някои държави-членки може да е възможно директори без 
изпълнителни функции да осъществяват такава дейност, но няма нужда от толкова 
императивни разпоредби и докладчикът предлага управителният или надзорният съвет 
да бъдат обект на независимо наблюдение от определени лица. Това биха могли да са 
директори без изпълнителни функции, ако това е подходящо. Когато става въпрос за 
група от агенции за кредитен рейтинг няма нужда от дублиране, тази дейност би могла 
да се осъществява за цялата група.  

Гражданска отговорност

Според настоящото предложение регламентът ще улесни внасянето на съдебни искове. 
Докладчикът счита, че няма основание да се разширяват настоящите граждански 
отговорности, които са налице в държавите-членки и които като цяло понастоящем 
обхващат случаите на груба небрежност и злоупотреба със служебно положение. В 
действителност би било опасно да се насърчава или улеснява внасянето на съдебни 
искове, което може да повлияе на решенията относно рейтингите и да улесни 
изнудването и да разклати основите на независимостта, която трябва да се гарантира и 
поддържа. В тази област е необходима предпазливост и е предложено изменение, което 
да изясни, че не се цели разширяване на настоящия режим на отговорност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира независимостта 
на процеса на определяне на кредитни 
рейтинги по отношение на техните 
бизнес интереси като дружества, 

(10) За да се гарантира независимостта 
на процеса на определяне на кредитни 
рейтинги по отношение на техните 
бизнес интереси като дружества, 
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агенциите за кредитен рейтинг следва да 
гарантират, че административният или 
надзорният съвет включва поне трима 
члена, които не са натоварени с 
изпълнителни ръководни функции и са 
независими по смисъла на точка 13 в 
раздел III на Препоръка 2005/162/ЕО 
на Комисията относно ролята на 
директорите на дружества, чиито 
ценни книжа са допуснати до 
търговия на регулирани пазари, които 
не са натоварени с изпълнителни или 
надзорни функции, и относно 
комитетите на надзорния съвет. 
Освен това е необходимо 
преобладаващата част от членовете на
управителния или надзорния съвет, 
включително всички независими 
членове, да имат достатъчен опит в 
областта на финансовите услуги.

агенциите за кредитен рейтинг или 
групата от агенции за кредитен 
рейтинг следва да гарантират, че 
административният или надзорният 
съвет включва или е обект на 
независимо наблюдение от лица, 
които носят отговорност за 
точното и правилно спазване на 
изискванията на настоящия 
регламент с оглед поддържане на 
независимостта и качеството на 
рейтингите. Тази дейност може да 
бъде осъществявана от поне един 
директор без изпълнителни функции. 
Освен това е необходимо 
преобладаващата част от членовете на 
управителния или надзорния съвет, 
включително всички лица, които 
осъществяват независимото 
наблюдение, да имат достатъчен опит в 
подходящи области в сферата на 
финансовите услуги.

Or. en

Обосновка

Няма нужда дейността по наблюдение да се осъществява от директори без 
изпълнителни функции, може да възникне конфликт на интереси по отношение на 
задълженията към акционерите. Тази формулировка дава възможност да се избере 
най-доброто.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури качеството на 
рейтингите, агенциите за кредитен 
рейтинг следва да предприемат мерки за 
гарантиране на надеждността на 
използваната от тях информация при 
определянето на рейтинги. За тази цел 
те могат да предвидят, освен други 

(15) За да се осигури качеството на 
рейтингите, агенциите за кредитен 
рейтинг следва да предприемат мерки за 
гарантиране на надеждността на 
използваната от тях информация при 
определянето на рейтинги. Агенцията 
за кредитен рейтинг не е одитор на 
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елементи, да разчитат на финансови 
отчети, подлежащи на независим одит, и 
на публични оповестявания, 
верификация чрез услугите на 
реномирана трета страна, преглед на 
случаен принцип на получената 
информация от страна на агенцията за 
кредитен рейтинг или договорни 
разпоредби, при които ясно се 
установява отговорността на 
предприятието, чийто рейтинг се 
определя, или на свързаните с него 
трети страни, в случай че 
предоставената по силата на договора 
информация е по същество и с тяхно 
знание погрешна или подвеждаща или в 
случай че не са осъществили надлежен 
преглед на точността на информацията, 
както е посочено в условията на 
договора.

данните и анализа (due diligence) на 
емитентите и трети страни, но 
трябва да се увери, че източниците, 
на които разчита, оправдават това 
доверие, например чрез 
професионалната си независимост 
или репутация. За тази цел те могат да 
предвидят, освен други елементи, да 
разчитат на финансови отчети, 
подлежащи на независим одит, и на 
публични оповестявания, верификация 
чрез услугите на реномирана трета 
страна, преглед на случаен принцип на 
получената информация от страна на 
агенцията за кредитен рейтинг или 
договорни разпоредби в документите 
по транзакцията, при които ясно се 
установява отговорността на 
предприятието, чийто рейтинг се 
определя, или на свързаните с него 
трети страни, в случай че 
предоставената по силата на договора 
информация е по същество и с тяхно 
знание погрешна или подвеждаща или в 
случай че не са осъществили надлежен 
преглед на точността на информацията, 
както е посочено в условията на 
договора.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избегне объркване относно ролята на агенциите за кредитен 
рейтинг по отношение на анализа (due diligence), извършен от други лица и на който 
разчитат агенциите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) По-стриктна и по-ясна правна 
рамка за работата на агенциите за 

(35) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на националното право, 
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кредитен рейтинг следва да улесни и 
предявяването в подходящи случаи на 
граждански искове по отношение на 
тези агенции в съответствие с 
приложимите режими на 
отговорност в държавите-членки.

уреждащи правото на граждански 
искове по отношение на агенциите за 
кредитен рейтинг.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг 
оповестяват на обществеността 
методологиите, моделите и ключовите 
рейтингови допускания, които те 
използват при определянето на 
рейтингите.

1. Агенциите за кредитен рейтинг 
оповестяват на обществеността 
методологиите и описание на моделите 
и ключовите математически 
допускания, допускания за корелация и 
други допускания, които те използват 
при определянето на рейтингите. С цел 
гарантиране на защитата на 
информация  се създават подходящи 
процедури.

Or. en

Обосновка

Трябва да се поддържа равновесие относно детайлите от функционирането на 
рейтинговите системи, които се оповестяват в публичното пространство с цел 
създаване на доверие и въвеждане на коментари и да се даде възможност на 
емитентите да "се приспособят към модела".

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) достъп до документи от всякакъв вид а) достъп до документи от всякакъв вид 
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и получаването или вземането на копие 
от тях;

и получаването или вземането на копие 
от тях с цел използване в тяхната 
надзорна дейност;

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискване на информация от всяко 
лице, а ако е необходимо —
призоваване и разпитване на лице с цел 
получаване на информация;

б) изискване на информация от всяко 
лице, а ако е необходимо —
призоваване и разпитване на лице с цел 
получаване на информация с цел 
използване в тяхната надзорна 
дейност;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При упражняване на тези 
правомощия се прилагат същите 
правила съгласно законите на 
държавите-членки относно 
професионалната тайна и 
поверителността между адвокат и 
клиент, които се прилагат по 
отношение на други процедури за 
надзор на финансовите пазари.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход могат да 
осъществяват следните мерки:

1. Компетентните органи на държавата-
членка по произход могат да 
осъществяват следните мерки в случай 
на нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент:

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за професионална 
тайна се прилага по отношение на 
всички лица, които работят или са 
работили за компетентния орган или за 
който и да е орган или лице, на които 
компетентният орган е делегирал 
функции, включително одитори и 
експерти, упълномощени от 
компетентния орган. Сведенията, 
представляващи професионална тайна, 
не могат да бъдат съобщавани на което 
и да е друго лице или орган, освен 
когато това разкриване на информация е 
необходимо за съдебни производства.

1. Задължението за професионална 
тайна се прилага по отношение на 
всички лица, които работят или са 
работили за компетентния орган, CESR
или за който и да е орган или лице, на 
които компетентният орган е делегирал 
функции, включително одитори и 
експерти, упълномощени от 
компетентния орган. Сведенията, 
представляващи професионална тайна, 
не могат да бъдат съобщавани на което 
и да е друго лице или орган, освен 
когато това разкриване на информация е 
необходимо за съдебни производства.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно приложимите санкции при 
неспазване на разпоредбите на 
настоящия регламент и вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Санкциите 
обхващат най-малкото случаите на 
груби професионални грешки и липса на 
добросъвестност. Предвидените 
санкции следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

Държавите-членки определят правилата 
относно приложимите санкции при 
неспазване на разпоредбите на 
настоящия регламент и вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Санкциите 
обхващат най-малкото случаите на 
груби професионални грешки и липса на 
надлежно старание и внимание в 
рейтинговите процедури.
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избегне объркване относно ролята на агенциите за кредитен 
рейтинг по отношение на анализа (due diligence), извършен от други лица и на който 
разчитат агенциите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарушаването на разпоредбите на 
настоящия регламент не дава само по 
себе си право на иск за обезщетения 
от трети страни-ищци и подобни 
искове могат да бъдат внасяни 
единствено в съответствие с 
приложимото национално право в 
областта на гражданската 
отговорност.

Or. en
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Обосновка

Новият параграф, който следва след първия параграф, се въвежда с цел избягване на 
съмнения. Проверката следва да бъде тази, която е изложена в първия параграф, 
както се прилага в националното законодателство.

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг имат 
управителен или надзорен съвет, 
който
отговаря за осигуряването на:

1. Агенциите за кредитен рейтинг или 
групата от агенции за кредитен
рейтинг и техният старши 
ръководен състав осигурява:

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният или надзорният съвет на 
агенцията за кредитен рейтинг включва 
поне трима члена без изпълнителни 
функции, които са независими. 
Възнаграждението на независимите 
членове на управителния или 
надзорния съвет не е свързано с 
резултатите от дейността на агенцията 
за кредитен рейтинг и се урежда така, че 
да се осигури независимостта на тяхната 
преценка. Мандатът на независимите 
членове на управителния или 
надзорния съвет е за предварително 
определен фиксиран период, който не 
превишава пет години и не може да се 
подновява. Освобождаването от 
длъжност на независимите членове на 
управителния или надзорния съвет
става само при нарушение или 

Управителният или надзорният съвет на 
агенцията за кредитен рейтинг или 
групата от агенции за кредитен 
рейтинг включва или е обект на 
независимо наблюдение от лица, 
които носят отговорност за 
точното и правилно спазване на 
изискванията на настоящия 
регламент с оглед поддържане на 
независимостта и качеството на 
рейтингите. Тази дейност може да 
бъде осъществявана от директори без 
изпълнителни функции. 
Възнаграждението на лицата, 
осъществяващи дейността по 
независимо наблюдение, не е свързано 
с резултатите от дейността на агенцията 
за кредитен рейтинг и се урежда така, че 
да се осигури независимостта на тяхната 
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професионална небрежност. преценка. Мандатът на лицата, 
осъществяващи дейността по 
независимо наблюдение, е за 
предварително определен фиксиран 
период, който не превишава пет години 
и не може да се подновява. 
Освобождаването от длъжност на 
лицата, осъществяващи дейността 
по независимо наблюдение, става само 
при нарушение или професионална 
небрежност.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преобладаващата част от членовете на 
управителния или надзорния съвет, 
включително всички независими 
членове, следва да имат достатъчен 
опит в областта на финансовите услуги. 
Поне един независим член на този 
съвет следва да има задълбочени 
познания и опит на високо равнище на 
пазарите на секюритизирани и 
структурирани кредитни 
инструменти.

Преобладаващата част от членовете на 
управителния или надзорния съвет, 
включително всички лица, 
осъществяващи дейността по 
независимо наблюдение, следва да имат 
достатъчен опит в областта на 
финансовите услуги. Когато е 
целесъобразно, поне едно от лицата, 
осъществяващи дейността по 
независимо наблюдение, следва да има 
задълбочени познания и опит на високо 
равнище, така че да владее в 
изключително висока степен най-
комплексните, структурирани или 
нови продукти, за които агенцията за 
кредитен рейтинг издава рейтинги.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен общата отговорност на съвета, 
независимите членове на 
управителния или надзорния съвет
имат специфичната задача да 
наблюдават развитието на политиката 
при определяне на кредитните рейтинги, 
ефективността на вътрешната система 
на агенцията за кредитен рейтинг за 
контрол на качеството на процеса на 
определяне на кредитни рейтинги, за да 
се гарантира, че няма конфликти на 
интереси и да се осигури спазването на 
разпоредбите и управлението, 
включително на ефективността на 
функцията за преразглеждане по точка 7 
от настоящия раздел. Становищата на 
независимите директори по тези 
въпроси се представят на съвета 
периодично и се предоставят на 
компетентните органи, при поискване от 
страна на последните.

Освен общата отговорност на съвета, 
лицата, осъществяващи дейността 
по независимо наблюдение, имат 
специфичната задача да наблюдават 
развитието на политиката при 
определяне на кредитните рейтинги, 
ефективността на вътрешната система 
на агенцията за кредитен рейтинг за 
контрол на качеството на процеса на 
определяне на кредитни рейтинги, за да 
се гарантира, че няма конфликти на 
интереси и да се осигури спазването на 
разпоредбите и управлението, 
включително на ефективността на 
функцията за преразглеждане по точка 7 
от настоящия раздел. Становищата на 
лицата, осъществяващи дейността 
по независимо наблюдение, по тези 
въпроси се представят на съвета 
периодично и се предоставят на 
компетентните органи, при поискване от 
страна на последните.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 2 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенциите за кредитен рейтигн 
използват инструменти за надеждно 
корпоративно управление. Тези 
инструменти могат да бъдат 
адаптирани, с цел да се вземат 
предвид размерът на агенцията за 
кредитен рейтинг, нейната 
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корпоративна структура и 
законодателните изисквания и 
другите стандарти за корпоративно 
управление, приложими в 
юрисдикциите, където тя е 
регистрирана или където е основното 
й място на дейност. При определяне 
на инструментите си за 
корпоративно управление агенциите 
за кредитен рейтинг следва да вземат 
предвид, че е необходимо да 
гарантират, че ще предоставят 
независими, обективни и 
висококачествени рейтинги.  

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение I – раздел А – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенциите за кредитен рейтинг 
създават организационни и 
административни инструменти за 
установяването, предотвратяването и
управлението на конфликти на интереси 
в съответствие с точка 1 от раздел Б. Те 
съхраняват данни за всички значими 
заплахи за независимостта им и тази на 
техните служители, участващи в 
процеса на определяне на кредитни 
рейтинги, както и за прилаганите
предпазни мерки за смекчаване на тези 
заплахи.

5. Агенциите за кредитен рейтинг 
създават подходящи и ефективни 
организационни и административни 
инструменти за установяването, 
предотвратяването, управлението, 
регистрирането и разкриването на 
конфликти на интереси в съответствие с 
точка 1 от раздел Б. За всички значими 
заплахи за независимостта им и тази на 
техните служители, участващи в 
процеса на определяне на кредитни 
рейтинги, както и за прилаганите 
предпазни мерки за смекчаване на тези 
заплахи се съхраняват данни.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І – раздел А – точка 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Агенциите за кредитен рейтинг 
създават функция за преразглеждане с 
отговорност за периодичното 
преразглеждане на използваните от 
тях методологии и модели и на 
значимите промени в тях, както и на 
това доколко тези методологии и
модели са подходящи за оценката на 
нови финансови инструменти.

7. Агенциите за кредитен рейтинг 
създават функция за преразглеждане с 
отговорност за периодичното 
преразглеждане на  методологиите, 
моделите, ключовите
математически допускания, 
допускания за корелация и други
допускания и на значимите промени 
или модификации в тях, както и на това 
доколко тези методологии, модели и 
допускания са подходящи в случай на 
тяхната употреба или 
възможността за тяхната употреба
за оценката на нови финансови 
инструменти.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Б – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенциите за кредитен рейтинг не 
присъждат кредитен рейтинг или 
оттеглят съществуващ кредитен 
рейтинг в следните случаи:

3. Агенциите за кредитен рейтинг не 
присъждат кредитен рейтинг или 
преразглеждат съществуващ кредитен 
рейтинг в следните случаи:

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Б – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато агенцията за кредитен рейтинг, 
анализатор, участващ в определянето на 
кредитен рейтинг или лице, одобряващо 
кредитни рейтинги, пряко или непряко 
притежава финансови инструменти на 
оценявано предприятие или на свързана 
трета страна или има други преки или 
непреки интереси на собственик в това 
предприятие или страна;

а) когато агенцията за кредитен рейтинг, 
анализатор, участващ в определянето на 
кредитен рейтинг или лице, одобряващо 
кредитни рейтинги, пряко или непряко 
притежава финансови инструменти на 
оценявано предприятие или на свързана 
трета страна или има други преки или 
непреки интереси на собственик в това 
предприятие или страна; с цел 
избягване на съмнения това не се 
прилага в незначителни случаи или 
временни, неизбежни ситуации (като 
придобиване чрез наследство или 
завещание) или когато инвестицията 
е в диверсифицирана колективна 
инвестиционна схема;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Г – глава І – точка 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията за кредитен рейтинг 
гарантира, че всеки кредитен рейтинг е 
придружен от ясно и осъществено по 
виден начин посочване на неговите 
характеристики и ограничения. По-
специално, агенцията за кредитен 
рейтинг обявява по виден начин във 
всички кредитни рейтинги, дали тя 
счита за задоволително качеството на 
наличната информация за оценяваното 
предприятие и до каква степен тя е 
проверила предоставената Й 
информация от оценяваното 

3. Агенцията за кредитен рейтинг 
гарантира, че всеки кредитен рейтинг е 
придружен от ясно и осъществено по 
виден начин посочване на неговите 
характеристики и ограничения. По-
специално, агенцията за кредитен 
рейтинг обявява по виден начин във 
всички кредитни рейтинги, дали тя 
счита за задоволително качеството на 
наличната информация за оценяваното 
предприятие и до каква степен тя е 
проверила предоставената Й 
информация от оценяваното 
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предприятие или от свързаните с него 
трети страни. Ако даден кредитен 
рейтинг е свързан с определен вид 
предприятие или финансов инструмент, 
за който историческите данни са 
ограничени, агенцията за кредитен 
рейтинг посочва ясно и на видно място 
ограниченията на кредитния рейтинг.

предприятие или от свързаните с него 
трети страни. Рейтинговата агенция 
не е задължена да одитира анализа 
(due diligence), който й е предоставен 
от оценяваното предприятие. Ако 
даден кредитен рейтинг е свързан с 
определен вид предприятие или 
финансов инструмент, за който 
историческите данни са ограничени, 
агенцията за кредитен рейтинг посочва 
ясно и на видно място ограниченията на 
кредитния рейтинг.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Г – глава І – точка 3 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на надеждни данни или 
когато сложността на структурата на 
нов вид инструмент или качеството на 
разполагаемата информация не са 
задоволителни или пораждат сериозни 
въпроси за това дали агенцията за 
кредитен рейтинг може да даде 
надежден кредитен рейтинг, тя следва 
да се въздържи от определянето на 
кредитен рейтинг или да оттегли 
съществуващия рейтинг.

При липса на надеждни данни или 
когато сложността на структурата на 
нов вид инструмент или качеството на 
разполагаемата информация не са 
задоволителни или пораждат сериозни 
въпроси за това дали агенцията за 
кредитен рейтинг може да даде 
надежден кредитен рейтинг, тя следва 
да се въздържи от определянето на 
кредитен рейтинг.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Г – глава І – точка 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на промяна в качеството на 
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наличната информация за
наблюдение на съществуващ рейтинг, 
това се публикува и рейтингът се 
преразглежда съответно.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Д – глава І – точка 5  

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Методологиите, моделите и 
ключовите рейтингови допускания 
както и съществените промени в тях;

5. Методологиите и описания на 
моделите и ключовите математически 
допускания, допускания за корелация и 
други допускания, както и съществените 
промени в тях;

Or. en

Обосновка

Трябва да се поддържа равновесие между детайлите от функционирането на 
рейтинговите системи, които се оповестяват в публичното пространство с цел 
създаване на доверие и въвеждане на коментари, и осигуряването на възможност на 
емитентите да използват "решения, които са пригодени за тях".


	764922bg.doc

