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LYHYET PERUSTELUT

Komission tavoitteena on sellaisen oikeudellisesti sitovan rekisteröinti- ja 
valvontajärjestelmän käyttöönotto, jota sovellettaisiin sellaisia luottoluokituksia antaviin 
laitoksiin, joita luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöt, 
yhteissijoitusjärjestelmät ja eläkerahastot käyttävät ensi sijassa sääntelytarkoituksiin. 
Ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että yhteisössä käytettävät 
luottoluokitukset ovat riippumattomia, puolueettomia ja mahdollisimman laadukkaita.

Valmistelija kiinnittää huomiota seuraaviin JURI-valiokunnan toimivaltaan sisältyviin 
asioihin: 

Olisiko asianmukaista, että ehdotus perustuu komission ehdotuksen mukaisesti EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaan, vai tulisiko sen perustua EY:n 
perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaan?

95 artikla koskee sisämarkkinoiden perustamista ja toimintaa. 

EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohta, joka sisältyy sijoittautumisoikeutta 
koskevaan 2 lukuun, koskee "henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaata liikkuvuutta", ja 
tähän saakka kaikkien Euroopan unionin rahoituspalvelujen yhdenmukaistamistoimien 
hyväksymisen oikeusperustana on käytetty EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaa. 
Tämä koskee erityisesti luottolaitoksia (direktiivi 2006/48/EY), sijoitusrahastoja (direktiivi 
2004/39/EY), vakuutusyhtiöitä (direktiivi 2002/83), jälleenvakuutuslaitoksia (direktiivi 
2005/68/EY), arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(laaditaan uudelleen) sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset (direktiivi 
2003/41/EY). 

Johdonmukaisuuden vuoksi on ilmeistä, että käsiteltävänä oleva ehdotus, joka koskee 
luottoluokituslaitosten perustamis- ja toimintaehtoja Euroopan unionissa, perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaan.

Olisiko ehdotus annettava asetuksen vai direktiivin muodossa?

Asetuksen suosiminen direktiivin sijasta nykyisessä todellisuudessa ja nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa on ymmärrettävää, ja se on ymmärrettävää myös johdonmukaisen 
ja nopean täytäntöönpanon kannalta. EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohta sisältää 
kuitenkin vain direktiivin käyttämisen ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja harjoittamista 
koskevien yhteisten toimien täytäntöönpanokeinona, ja se sulkee pois asetuksen käyttämisen 
tässä tapauksessa. 

Koska asetuksen käyttäminen on ehdottoman välttämätöntä tässä tapauksessa, 
oikeusperustana on käytettävä EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaa, minkä vaikutukset on 
otettava huomioon

Hallintotavan kriteerit
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Liitteen A hallintorakennekriteereissä ehdotetaan, että toimivaan johtoon kuulumattomat 
johtajat ottavat tietyn vastuun luokittelun riippumattomudesta. Tällä suojellaan ensisijaisesti 
ulkoisia osapuolia: sijoittajia ja markkinoita. On kyseenalaista, onko mainittu menettely 
kaikissa olosuhteissa asianmukainen tehtävä toimivaan johtoon kuulumattomalle johtajalle, 
joka edustaa myös osakkeenomistajia. Joissakin jäsenvaltioissa muut kuin toimivaan johtoon 
kuuluvat johtajat voivat toimia mainitussa ominaisuudessa, mutta siitä määrääminen on 
tarpeetonta, minkä vuoksi esittelijä ehdottaa, että hallinta- tai valvontaelimeen voi kuulua 
jäseniä, jotka vastaavat riippumattomista valvontatehtävistä.  Tarvittaessa mainitut henkilöt 
voisivat olla muita kuin toimivaan johtoon kuuluvia johtajia. Päällekkäisyys voidaan välttää 
sillä, että luokituslaitosten ryhmä käyttää yhteistä valvojaa.  

Siviilioikeudellinen vastuu

Käsiteltävän olevaan ehdotuksen mukaisesti asetus edistää siviilioikeudellisen vastuun 
toteutumista. Valmistelija katsoo, että ei ole olemassa mitään syytä laajentaa jäsenvaltioiden 
jo nykyisellään takaamaa siviilioikeudellista vastuuta, koska se kattaa yleisesti sekä törkeän 
huolimattomuuden että laiminlyönnit. Itse asiassa olisi vaarallista rohkaista tai edistää 
siviilioikeudellista vastuuta siten, että se saattaisi vaikuttaa luokituspäätöksiin ja johtaa 
kiristykseen ja vaarantaa juuri sen riippumattomuuden, jota pyritään säilyttämään ja 
varmistamaan. Näissä asioissa on toimittava pidättyvästi ja siitä syystä valmistelija ehdottaa 
tarkistusta sen selventämiseksi, että nykyistä korvausvastuuta ei pyritä laajentamaan.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan varmistaa, että 
luottoluokitusprosessi on riippumaton 
luottoluokituslaitoksella yhtiönä olevasta 
liiketoiminnallisesta edusta, 
luokituslaitosten olisi varmistettava, että 
hallinto- tai valvontaelimeen kuuluu 
vähintään kolme toimivaan johtoon 
kuulumatonta jäsentä, joiden olisi oltava 
riippumattomia, kuten julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 

(10) Jotta voidaan varmistaa, että 
luottoluokitusprosessi on riippumaton 
luottoluokituslaitoksella yhtiönä olevasta 
liiketoiminnallisesta edusta, 
luokituslaitosten tai luokituslaitosten 
ryhmän olisi varmistettava, että hallinto-
tai valvontaelimeen voi kuulua henkilöitä, 
jotka vastaavat riippumattomista 
valvontatehtävistä ja tämän asetuksen 
oikeasta ja asianmukaisesta 
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kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai 
valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä 
hallinto- tai valvontaelimen komiteoista
annetun komission suosituksen 
2005/162/EY III jakson 13 kohdassa 
esitetään. Lisäksi on tarpeen, että hallinto-
tai valvontaelimen jäsenten enemmistöllä, 
mukaan lukien kaikki riippumattomat 
jäsenet, on riittävä asiantuntemus 
rahoituspalveluista.

noudattamisesta riippumattomuuden ja 
luokituksen laadun osalta.. Tätä tehtävää 
voi hoitaa vähintään yksi toimivaan 
johtoon osallistumaton johtaja. Lisäksi on 
tarpeen, että hallinto- tai valvontaelimen 
jäsenten enemmistöllä, mukaan lukien 
kaikki riippumattomasta valvonnasta 
vastaavat henkilöt, on riittävä 
asiantuntemus rahoituspalvelujen 
asianmukaisista aloista.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä siihen, että valvojien olisi oltava muita kuin liikkeenjohtoon osallistuvia 
johtajia, koska se saattaa olla ristiriidassa osakkeenomistajan vastuiden kanssa.  Muotoilu 
varmistaa parhaan vaihtoehdon valitsemisen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta luokitukset olisivat laadukkaita, 
luottoluokituslaitoksen olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen 
luokittelussa käyttämät tiedot ovat 
luotettavia. Tämän vuoksi 
luottoluokituslaitos voi käyttää muun 
muassa riippumattomalla tavalla 
tarkistettuja tilinpäätöksiä ja julkisia 
tietoja; luotettavien kolmansien tarjoamia 
todentamispalveluja; satunnaisotannalla 
tarkistamiaan tietoja; tai 
sopimusmääräyksiä, joissa selvästi 
määrätään vastuusta luottoluokitellun 
yhteisön tai asianomaisten kolmansien 
osapuolten osalta, jos sopimuksen nojalla 
annetut tiedot ovat tahallisesti virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tai jos luottoluokiteltu 
yhteisö tai siihen liittyvät kolmannet 

(15) Jotta luokitukset olisivat laadukkaita, 
luottoluokituslaitoksen olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen 
luokittelussa käyttämät tiedot ovat 
luotettavia. Luottoluokituslaitos ei ole 
liikkeellelaskijoiden ja kolmansien 
osapuolten toimittamien tietojen ja 
asiamukaisen huolellisuuden tarkastaja, 
koska luokituslaitoksen on päinvastoin 
varmistettava, että sen käyttämät lähteet 
ovat mainitun luottamuksen arvoisia 
esimerkiksi ammatillisen 
riippumattomuuden tai maineen 
perusteella. Tämän vuoksi 
luottoluokituslaitos voi käyttää muun 
muassa riippumattomalla tavalla 
tarkistettuja tilinpäätöksiä ja julkisia 
tietoja; luotettavien kolmansien tarjoamia 
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osapuolet eivät noudata sopimusehtojen 
mukaista riittävää huolellisuutta tietojen 
tarkkuuden suhteen.

todentamispalveluja; satunnaisotannalla 
tarkistamiaan tietoja; tai 
sijoitusasiakirjoihin sisältyviä 
sopimusmääräyksiä, joissa selvästi 
määrätään vastuusta luottoluokitellun 
yhteisön tai asianomaisten kolmansien 
osapuolten osalta, jos sopimuksen nojalla 
annetut tiedot ovat tahallisesti virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tai jos luottoluokiteltu 
yhteisö tai siihen liittyvät kolmannet 
osapuolet eivät noudata sopimusehtojen 
mukaista riittävää huolellisuutta tietojen 
tarkkuuden suhteen.

Or. en

Perustelu

On syytä välttää sekaannusta sen osalta, mikä koskee luokituslaitosten roolia suhteessa 
kolmansien osapuolten asianmukaisen huolellisuuden noudattamiseen, ja toisaalta niiden 
omien toimien perustana olevaa huolellisuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tiukempi ja selkeämpi oikeudellinen 
kehys, jonka puitteissa 
luottoluokituslaitokset toimivat, 
helpottaisi myös siviilikanteen nostamista 
tarvittaessa luottoluokituslaitoksia 
vastaan jäsenvaltioissa sovellettavien 
vastuujärjestelmien mukaisesti.

(35) Tämä asetus ei vaikuta 
luottoluokituslaitosten siviilioikeudellista 
vastuuta koskevaan kansalliseen 
lainsäädäntöön.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava 
julkisesti luokitusprosessissa käyttämistään 
menetelmistä, malleista ja keskeisistä 
luokitusoletuksista.

1. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava 
julkisesti luokitusprosessissa käyttämistään 
menetelmistä, kuvaus malleista ja 
keskeisistä matemaattisista, korreloivista 
ja muista oletuksista. Asianmukaisesti 
luottamuksellisten tietojen suojaaminen 
on varmistettava tarvittavilla 
menettelyillä. 

Or. en

Perustelu

On säilytettävä tasapaino julkisina tietoina esitettävien luokitusjärjestelmien yksityiskohtien 
ja sen mallin välillä, jonka puitteissa tehdään mittatilaustöitä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin 
niiden muodosta riippumatta ja saada tai 
ottaa jäljennös niistä;

a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin 
niiden muodosta riippumatta ja saada tai 
ottaa jäljennös niistä valvontatehtävissään 
käytettäväksi;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja 
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tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
tietojen saamiseksi;

tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
tietojen saamiseksi valvontatehtävissään 
käytettäväksi;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä toimivaltaa käytettäessä sovelletaan 
samoja salassapitovelvollisuutta ja 
asianajosalaisuutta koskevia sääntöjä, 
joita kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sovelletaan muihin 
rahoitusmarkkinoiden 
valvontamenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet:

1. Jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen: voi toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet tämän asetuksen säännösten 
rikkomisen perusteella:

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat 
työskennelleet toimivaltaisen viranomaisen 
tai sellaisten viranomaisten tai henkilöiden 
palveluksessa, joille toimivaltainen 
viranomainen on siirtänyt tehtäviään, myös 
sellaisiin tarkastajiin ja asiantuntijoihin, 
joiden kanssa toimivaltainen viranomainen 
on tehnyt sopimuksen. 
Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa 
tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä 
viranomaiselle, ellei niiden ilmaiseminen 
ole tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

1. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat 
työskennelleet toimivaltaisen 
viranomaisen; Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean
tai sellaisten viranomaisten tai henkilöiden 
palveluksessa, joille toimivaltainen 
viranomainen on siirtänyt tehtäviään, myös 
sellaisiin tarkastajiin ja asiantuntijoihin, 
joiden kanssa toimivaltainen viranomainen 
on tehnyt sopimuksen. 
Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa 
tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä 
viranomaiselle, ellei niiden ilmaiseminen 
ole tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on katettava 
vähintään tapaukset, jotka koskevat 
vakavaa ammatillista virhettä ja 
asianmukaisen huolellisuuden 
laiminlyöntiä. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on katettava 
vähintään tapaukset, jotka koskevat 
vakavaa ammatillista virhettä ja 
asianmukaisen huolellisuuden
laiminlyöntiä luokitusmenettelyissä. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en
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Perustelu

On syytä välttää sekaannusta sen osalta, mikä koskee luokituslaitosten roolia suhteessa 
kolmansien osapuolten asianmukaisen huolellisuuden noudattamiseen, ja toisaalta niiden 
omien toimien perustana olevaa huolellisuutta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen säännösten rikkominen 
ei sinänsä oikeuta mihinkään kolmansien 
osapuolten vahingonkorvausvaatimuksiin 
ja mainitut vaatimukset voidaan esittää 
ainoastaan siviilioikeudellista 
korvausvellisuutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Uusi kohta, joka seuraa ensimmäistä kohtaa epäilysten poistamiseksi. Ensimmäisen kohdan 
mukaisesti on noudatettava kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luottoluokituslaitoksella on oltava 
hallinto- tai valvontaelin, jonka tehtävänä
on varmistaa, että

1. Luottoluokituslaitos tai 
luottolukituslaitosten ryhmän ja sen 
ylimmän johdon on varmistettava, että: 

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottoluokituslaitoksen hallinto- tai 
valvontaelimessä on oltava vähintään 
kolme toimivaan johtoon kuulumatonta 
jäsentä, joiden on oltava riippumattomia. 
Hallinto- tai valvontaelimen 
riippumattomille jäsenille suoritettava
palkkio ei saa olla sidoksissa 
luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan 
tulokseen, ja palkkiojärjestelyjen on oltava 
sellaiset, että niillä varmistetaan kyseisten 
jäsenten päätösten riippumattomuus. 
Hallinto- tai valvontaelimen 
riippumattomien jäsenten toimikauden on 
oltava ennalta määrätty kiinteä ajanjakso, 
jonka pituus saa olla enintään viisi vuotta, 
eikä toimikautta voida uusia. Hallinto- tai 
valvontaelimen riippumaton jäsen voidaan 
erottaa vain, jos on kyse virheellisestä 
menettelystä tai ammattitaidon 
riittämättömyydestä.

Luottoluokituslaitoksen tai 
luottoluokituslaitosten ryhmän hallinto-
tai valvontaelimeen voi kuulua henkilöitä, 
jotka vastaavat riippumattomista
valvontatehtävistä ja tämän asetuksen 
oikeasta ja asianmukaisesta 
noudattamisesta riippumattomuuden ja 
luokituksen laadun osalta.  Tätä tehtävää 
voivat hoitaa toimivaan johtoon 
osallistumattomat johtajat. 
Riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaaville henkilöille suoritettava palkkio 
ei saa olla sidoksissa 
luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan 
tulokseen, ja palkkiojärjestelyjen on oltava 
sellaiset, että niillä varmistetaan kyseisten 
jäsenten päätösten riippumattomuus. 
Riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaavien henkilöiden toimikauden on 
oltava ennalta määrätty kiinteä ajanjakso, 
jonka pituus saa olla enintään viisi vuotta, 
eikä toimikautta voida uusia. 
Riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaava henkilö voidaan erottaa vain, jos 
on kyse virheellisestä menettelystä tai 
ammattitaidon riittämättömyydestä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enemmistöllä hallinto- tai valvontaelimen 
jäsenistä, kaikki riippumattomat jäsenet
mukaan luettuina, on oltava riittävä 

Enemmistöllä hallinto- tai valvontaelimen 
jäsenistä, kaikki riippumattomasta 
valvontatehtävästä vastaavat henkilöt
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asiantuntemus rahoituspalveluista. 
Vähintään yhdellä kyseisen elimen 
riippumattomista jäsenistä olisi oltava 
ylimmän johdon tasolla hankittua 
perusteellista tietoa ja kokemusta 
strukturoitujen lainojen ja 
arvopaperistettujen erien markkinoista.

mukaan luettuina, on oltava riittävä 
asiantuntemus rahoituspalveluista. 
Tarvittaessa vähintään yhdellä 
riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaavalla henkilöllä olisi oltava 
ylimmän johdon tasolla hankittua 
perusteellista tietoa ja kokemusta, jonka 
avulla asianomainen henkilö voi hallita 
monimutkaisimpia strukturoituja tai 
uusia tuotteita, joista 
luottoluokituslaitoksen myöntävät 
luokituksia.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallinto- tai valvontaelimen 
riippumattomien jäsenten tehtäviin kuuluu 
kyseisen elimen yleisten vastuualueiden 
lisäksi erityisesti seurata 
luottoluokituspolitiikan kehitystä ja sitä, 
miten tehokkaasti luottoluokituslaitoksen 
sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä 
varmistetaan, ettei 
luottoluokitusprosessissa esiinny 
eturistiriitoja, sekä noudattamisen 
valvontaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyvien prosessien vaikuttavuutta, myös 
tämän jakson 7 kohdassa tarkoitetun 
arviointitoiminnon tehokkuutta. Johdon 
riippumattomien jäsenten edellä 
mainituista seikoista antamat lausunnot on 
esitettävä hallinto- tai valvontaelimelle 
säännöllisin väliajoin sekä annettava 
toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 
silloin, kun tämä sitä pyytää.

Hallinto- tai valvontaelimen 
riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaavien henkilöiden tehtäviin kuuluu 
kyseisen elimen yleisten vastuualueiden 
lisäksi erityisesti seurata 
luottoluokituspolitiikan kehitystä ja sitä, 
miten tehokkaasti luottoluokituslaitoksen 
sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä 
varmistetaan, ettei 
luottoluokitusprosessissa esiinny 
eturistiriitoja, sekä noudattamisen 
valvontaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyvien prosessien vaikuttavuutta, myös 
tämän jakson 7 kohdassa tarkoitetun 
arviointitoiminnon tehokkuutta. 
Riippumattomasta valvontatehtävästä 
vastaavien henkilöiden edellä mainituista 
seikoista antamat lausunnot on esitettävä 
hallinto- tai valvontaelimelle säännöllisin 
väliajoin sekä annettava toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön silloin, kun tämä 
sitä pyytää.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luottoluokituslaitoksen on noudatettava 
moitteettomia omistajaomistuksen 
periaatteita. Mainittuja periaatteita 
voidaan mukauttaa vastaamaan 
luottoluokituslaitoksen kokoa, sen 
erityistä yhtiörakennetta, 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja muita 
omistajaohjauksen normeja, joita 
sovelletaan sen sijoittautumismaassa tai 
maassa, jossa sen päätoimipaikka 
sijaitsee. Omistajaohjausjärjestelyistä 
päättäessään luottoluokituslaitoksen on 
otettava huomioon tarve varmistaa, että 
sen myöntämät luokittelut ovat 
riippumattomia, objektiivisia ja 
korkealaatuisia.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Luottoluokituslaitoksen on otettava 
käyttöön organisatoriset ja hallinnolliset 
järjestelyt B jakson 1 kohdassa 
tarkoitettujen eturistiriitojen 
havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja
hallitsemiseksi. Luottoluokituslaitoksen 
on pidettävä kirjaa kaikista 
riippumattomuuteensa ja 
luottoluokitusprosessiin osallistuvien 
työntekijöidensä riippumattomuuteen 
kohdistuvista merkittävistä uhista sekä 

5. Luottoluokituslaitoksen on otettava 
käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat 
organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt B 
jakson 1 kohdassa tarkoitettujen 
eturistiriitojen havaitsemiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, 
kirjaamiseksi ja paljastamiseksi. Kaikki
luottolaitoksen riippumattomuuteen ja 
luottoluokitusprosessiin osallistuvien 
työntekijöiden riippumattomuuteen 
kohdistuvat merkittävät uhat sekä 
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turvatoimenpiteistä, joilla kyseisiä uhkia 
vähennetään.

turvatoimenpiteet, joilla kyseisiä uhkia 
vähennetään, on kirjattava.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Luottoluokituslaitoksen on perustettava 
arviointitoiminto, jonka tehtävänä on 
tarkastella säännöllisin väliajoin 
luottoluokituslaitoksen käyttämiä 
menetelmiä ja malleja ja kyseisiin 
menetelmiin ja malleihin tehtyjä olennaisia 
muutoksia sekä sitä, soveltuvatko kyseiset 
menetelmät ja mallit uusien 
rahoitusvälineiden arviointiin.

7. Luottoluokituslaitoksen on perustettava 
arviointitoiminto, jonka tehtävänä on 
tarkastella säännöllisin väliajoin 
menetelmiä ja tärkeimpiä matemaattisia 
malleja, korrelointeja ja muita oletuksia,
ja kaikkia kyseisiin menetelmiin ja 
malleihin tehtyjä olennaisia muutoksia 
sekä sitä, soveltuvatko kyseiset 
menetelmät, mallit ja oletukset uusien 
rahoitusvälineiden arviointiin siinä 
tapauksessa, että niitä käytetään tai 
ehdotetaan käytettäviksi.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B jakso – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Luottoluokituslaitos ei saa antaa 
luottoluokitusta tai sen on peruutettava
antamansa luottoluokitus seuraavissa 
tapauksissa:

3. Luottoluokituslaitos ei saa antaa 
luottoluokitusta tai sen on tarkistettava
antamansa luottoluokitus seuraavissa 
tapauksissa:

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B jakso – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luottoluokituslaitos, luottoluokituksen 
laatimiseen osallistunut analyytikko tai 
luottoluokitusten hyväksymisestä vastaava 
henkilö suoraan tai välillisesti omistaa 
luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen 
kolmannen osapuolen rahoitusvälineitä tai 
sillä on mikä tahansa muu suora tai 
välillinen omistusosuus kyseisestä 
yhteisöstä tai osapuolesta;

a) luottoluokituslaitos, luottoluokituksen 
laatimiseen osallistunut analyytikko tai 
luottoluokitusten hyväksymisestä vastaava 
henkilö suoraan tai välillisesti omistaa 
luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen 
kolmannen osapuolen rahoitusvälineitä tai 
sillä on mikä tahansa muu suora tai 
välillinen omistusosuus kyseisestä 
yhteisöstä tai osapuolesta; epäilysten 
poistamiseksi edellä mainittu ei koske 
vähämerkityksisiä tapauksia eikä 
satunnaisia, väistämättömiä olosuhteita 
(kuten perintöjä ja 
testamenttilahjoituksia) eikä mitään 
hajauttamiseen perustuvaa 
yhteissijoitusjärjestelmän osuutta.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – D jakso – I kappale - 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luottoluokituslaitoksen on 
varmistettava, että kaikissa 
luottoluokituksissa ilmoitetaan selkeästi ja 
näkyvästi kaikki luottoluokituksen 
ominaisuudet ja rajoitukset. 
Luottoluokituslaitoksen on etenkin 
mainittava näkyvästi kaikissa 
luottoluokituksissa, pitääkö se 
luottoluokitellusta yhteisöstä saatavilla 
olevien tietojen laatua tyydyttävänä ja 
missä määrin se on tarkistanut 
luottoluokitellun yhteisön tai sen 
asianomaisen kolmannen osapuolen sille 

3. Luottoluokituslaitoksen on 
varmistettava, että kaikissa 
luottoluokituksissa ilmoitetaan selkeästi ja 
näkyvästi kaikki luottoluokituksen 
ominaisuudet ja rajoitukset. 
Luottoluokituslaitoksen on etenkin 
mainittava näkyvästi kaikissa 
luottoluokituksissa, pitääkö se 
luottoluokitellusta yhteisöstä saatavilla 
olevien tietojen laatua tyydyttävänä ja 
missä määrin se on tarkistanut 
luottoluokitellun yhteisön tai sen 
asianomaisen kolmannen osapuolen sille 
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toimittamat tiedot. Jos luottoluokitus 
koskee sellaista yhteisöä tai 
rahoitusvälinettä, josta on saatavilla 
aiempaa tietoa rajoitetusti, 
luottoluokitusyrityksen on selkeästi ja 
näkyvällä tavalla ilmoitettava 
luottoluokitukseen liittyvät rajoitukset.

toimittamat tiedot. Luottoluokituslaitoksen 
ei odoteta tarkastavan luottoluokitellun 
yhteisön asianmukaista huolellisuutta.  
Jos luottoluokitus koskee sellaista yhteisöä 
tai rahoitusvälinettä, josta on saatavilla 
aiempaa tietoa rajoitetusti, 
luottoluokitusyrityksen on selkeästi ja 
näkyvällä tavalla ilmoitettava 
luottoluokitukseen liittyvät rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – D kohta – I kappale – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun luotettavien tietojen puute tai 
uudenlaisen instrumentin rakenteen 
monimutkaisuus tai saatavilla olevien 
tietojen riittämätön laatu asettaa vakavalla 
tavalla kyseenalaiseksi sen, voiko 
luottoluokituslaitos tuottaa luotettavan 
luottoluokituksen, luottoluokituslaitoksen 
on pidättäydyttävä antamasta 
luottoluokitusta tai peruutettava 
antamansa luottoluokitus.

Silloin kun luotettavien tietojen puute tai 
uudenlaisen instrumentin rakenteen 
monimutkaisuus tai saatavilla olevien 
tietojen riittämätön laatu asettaa vakavalla 
tavalla kyseenalaiseksi sen, voiko 
luottoluokituslaitos tuottaa luotettavan 
luottoluokituksen, luottoluokituslaitoksen 
on pidättäydyttävä antamasta 
luottoluokitusta.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite I – D jakso – I kappale – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos voimassa olevan luottoluokituksen 
luokituksen perusteena oleviin tietoihin 
tulee muutoksia, siitä on ilmoitettava ja 
luottoluokitusta on muutettava 
vastaavasti. 
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Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – E jakso – I kappaleI – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. menetelmät, mallit ja olennaiset 
luokittelussa käytetyt oletukset sekä 
niiden merkittävät muutokset;

5. menetelmät, sekä kuvaukset 
tärkeimmistä matemaattisista malleista, 
korreloinneista ja muista oletuksista sekä 
niiden merkittävistä muutoksista;

Or. en

Perustelu

On säilytettävä tasapaino julkisina tietoina esitettävien luokitusjärjestelmien yksityiskohtien 
ja sen mallin välillä, jonka puitteissa tehdään mittatilaustöitä.
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