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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti teisiškai privalomą registracijos ir priežiūros sistemą 
kredito reitingų agentūroms, suteikiančioms kredito reitingus, kuriuos dažniausiai reguliavimo 
tikslais naudoja kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo, gyvybės draudimo ir 
perdraudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir pensijų fondai. Pagrindinis 
pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad Bendrijoje naudojami kredito reitingai būtų suteikiami 
nepriklausomai, objektyviai ir būtų aukščiausios kokybės.

Nuomonės referentas iškelia tokius pagrindinius klausimus pagal įprastą Teisės reikalų 
komiteto (JURI) kompetencijos sritį:

Ar pasiūlymas teisingai grindžiamas Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsniu, 
kaip siūloma, o gal jį reikėtų grįsti 47 straipsnio 2 dalimi?

95 straipsnis susijęs su vidaus rinkos sukūrimu ir veikimu.

Sutarties 47 straipsnio 2 dalis, esanti 2 skyriuje „Įsisteigimo teisė“, susijusi su „Laisvu 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu“ ir visi finansinių paslaugų derinimo srities teisės aktai 
Europos Sąjungoje iki šiol buvo priimami remiantis 47 straipsnio 2 dalimi kaip teisiniu 
pagrindu. Taip visų pirma yra kredito įstaigų (Direktyva 2006/48/EB), investicinių įmonių 
(Direktyva 2004/39/EB), gyvybės draudimo įmonių (Direktyva 2002/83), perdraudimo 
įmonių (Direktyva 2005/68/EB), kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius įmonių (UCITS – šiuo metu priimama nauja redakcija), profesinių pensijų skyrimo 
įstaigų (Direktyva 2003/41/EB) atveju.

Nuoseklumo sumetimais šio pasiūlymo tikslą – nustatyti sąlygas, kuriomis kredito reitingų 
agentūros galėtų įsisteigti ir veikti Europos Sąjungoje, taip pat turėtų apimti 47 straipsnio 
2 dalis.

Ar reikėtų teikti reglamento, ar direktyvos pasiūlymą?

Dabartinėmis aplinkybėmis ir finansinėje aplinkoje, taip pat siekiant užtikrinti nuoseklų ir 
greitą įgyvendinimą, suprantama, kad reglamentas yra geriau nei direktyva. Tačiau
47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos dėl 
galimybių imtis veiklos ir ja verstis bei dėl profesijų koordinuojamos leidžiant tik direktyvas, 
o reglamentai šioje srityje nenumatyti.

Jei būtų manoma, kad šiuo konkrečiu atveju neįmanoma priimti reglamento ir todėl 95 
straipsnis išliktų kaip teisinis pagrindas, reikėtų apsvarstyti jo poveikį.

Valdymo kriterijai

Priedo A skirsnio valdymo kriterijų atveju siūloma, kad nepriklausomiems direktoriams tektų 
tam tikri įsipareigojimai užtikrinti reitingų suteikimo nepriklausomumą. Tai yra esminis 
dalykas, skirtas apsaugoti trečiuosius asmenis: investuotojus ir rinkas. Neaišku, ar 
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nepriklausomam direktoriui, kuris taip pat atstovauja akcininkams, visada būtų gerai vykdyti 
tokią funkciją. Kai kuriose valstybėse narėse nepriklausomi direktoriai gali turėti tokią 
funkciją, tačiau nebūtina būti tokiems griežtiems ir nuomonės referentas siūlo, kad 
administracinės įstaigos ar stebėtojų taryba būtų atsakinga nepriklausomą stebėjimo 
(kontrolės) funkciją atliekantiems asmenims. Jei įmanoma, tai galėtų būti direktoriai 
konsultantai. Reitingo agentūrų grupės atveju nebūtinas dubliavimas, ši funkcija galėtų būti 
priskiriama visai grupei.

Civilinė atsakomybė

Šiame pasiūlyme nurodoma, kad reglamentu būtų palengvinamas bylinėjimasis. Nuomonės 
referentas mano, kad nebūtina išplėsti dabar valstybėse narėse reglamentuojamos civilinės 
atsakomybės, kuri bendrai jau apima didelio aplaidumo ir neteisėtos veiklos atvejus. Iš tikrųjų 
būtų pavojinga skatinti ar palengvinti bylinėjimąsi, kuris galėtų turėti įtakos reitingų 
sprendimams ir suteiktų pagrindą šantažuoti bei neigiamai paveiktų patį nepriklausomumą, 
kurį siekiama užtikrinti ir išsaugoti. Šioje srityje raginama būti atsargiems ir siūlomas 
pakeitimas, siekiant paaiškinti, kad neketinama išplėsti dabartinės atsakomybės tvarkos.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant užtikrinti kredito reitingų 
suteikimo proceso nepriklausomybę nuo 
kredito reitingų agentūros, kaip įmonės, 
verslo interesų, kredito reitingų agentūros 
turėtų užtikrinti, kad administraciniuose 
organuose ar stebėtojų taryboje būtų ne 
mažiau kaip trys nepriklausomi nariai 
pagal Komisijos rekomendacijos 
2005/162/EB dėl bendrovių, kurių 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos 
sąrašus, direktorių konsultantų arba 
stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl 
(stebėtojų) tarybos komitetų III skirsnio 
13 punktą. Be to, būtina, kad didžioji dalis 
administracijos ar stebėtojų tarybos narių, 

(10) Siekiant užtikrinti kredito reitingų 
suteikimo proceso nepriklausomybę nuo 
kredito reitingų agentūros, kaip įmonės, 
verslo interesų, kredito reitingų agentūros 
arba kredito reitingų agentūrų grupė 
turėtų užtikrinti, kad administraciniuose 
organuose ar stebėtojų taryboje būtų arba 
tokią administracinių organų ar stebėtojų 
tarybos stebėseną atliktų už teisingą ir 
tinkamą šio reglamento laikymąsi 
atsakingi asmenys, kurie atliktų 
nepriklausomos stebėsenos funkciją 
siekiant išlaikyti reitingų 
nepriklausomybę ir kokybę. Šią funkciją 
galėtų atlikti bent vienas direktorius 
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įskaitant visus nepriklausomus narius, 
turėtų pakankamai patirties finansinių 
paslaugų srityje.

konsultantas. Be to, būtina, kad didžioji 
dalis administracijos ar stebėtojų tarybos 
narių, įskaitant visus nepriklausomos
stebėsenos funkciją atliekančius asmenis, 
turėtų pakankamai patirties atitinkamose 
finansinių paslaugų srityse.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina, kad stebėsenos funkciją atliktų direktoriai konsultantai, kadangi dėl akcininko 
įsipareigojimų gali kilti interesų konfliktas. Tokia formuluotė sudaro galimybę pasirinkti 
geriausią variantą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekdama užtikrinti reitingų kokybę, 
kredito reitingų agentūra turėtų imtis 
priemonių užtikrinti, kad informacija, jos 
naudojama suteikiant reitingą, yra 
patikima. Šiuo tikslu kredito reitingų 
agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti 
nepriklausomo auditoriaus audituotomis 
finansinėmis ataskaitomis ir viešai 
skelbiama informacija; gerbiamos 
trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; 
kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu 
atrinktos gautos informacijos analize arba 
sutartinėmis nuostatomis, kuriomis aiškiai 
iškeliama prievolė reitinguojamam 
subjektui arba susijusioms trečiosioms 
šalims, jei pagal sutartį pateikta 
informacija yra žinomai iš esmės 
neteisinga arba klaidinanti, arba jei 
reitinguojamas subjektas arba susijusios 
trečiosios šalys negali atlikti tinkamo 
išsamaus patikrinimo informacijos 
tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties 
sąlygose.

(15) Siekdama užtikrinti reitingų kokybę, 
kredito reitingų agentūra turėtų imtis 
priemonių užtikrinti, kad informacija, jos 
naudojama suteikiant reitingą, yra 
patikima. Kredito reitingų agentūra 
nesiekia kontroliuoti duomenų, kuriuos 
pateikia ir ar išsamiai tikrina emitentai ir 
trečiosios šalys, tačiau turi įsitikinti, kad 
šaltiniai, kuriais ji remiasi, yra patikimi, 
pvz., dėl jų profesinės nepriklausomybės 
ar reputacijos. Šiuo tikslu kredito reitingų 
agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti 
nepriklausomo auditoriaus audituotomis 
finansinėmis ataskaitomis ir viešai 
skelbiama informacija; gerbiamos 
trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; 
kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu 
atrinktos gautos informacijos analize; arba 
sandorio dokumentų sutartinėmis 
nuostatomis, kuriomis aiškiai iškeliama 
prievolė reitinguojamam subjektui arba 
susijusioms trečiosioms šalims, jei pagal 
sutartį pateikta informacija yra žinomai iš 
esmės neteisinga arba klaidinanti, arba jei 
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reitinguojamas subjektas arba susijusios 
trečiosios šalys negali atlikti tinkamo 
išsamaus patikrinimo informacijos 
tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties 
sąlygose.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išvengti painiavos dėl reitingų agentūrų vaidmens atsižvelgiant į kitų šalių, kuriomis 
reitingų agentūros pasitiki, atliktą išsamų duomenų patikrinimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Griežtesnė ir aiškesnė teisinė sistema, 
kurioje veiks kredito reitingų agentūros, 
turėtų taip pat palengvinti galimybę tam 
tikrais atvejais imtis civilinių veiksmų 
kredito reitingų agentūrų atžvilgiu, 
laikantis valstybėse narėse galiojančios 
atsakomybės tvarkos..

(35) Šis reglamentas nepažeidžia 
nacionalinės teisės aktų dėl teisės imtis 
civilinių veiksmų reitingų agentūrų 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra viešai skelbia 
metodiką, modelius ir esmines vertinimo
prielaidas, kuriais ji remiasi reitingavimo 
procese.

1. Kredito reitingų agentūra viešai skelbia 
metodiką ir modelių aprašus ir esmines 
matematines, koreliacines ir kitas
prielaidas, kuriais ji remiasi reitingavimo 
procese. Siekiant užtikrinti tikrai 
konfidencialios informacijos apsaugą 
reikėtų patvirtinti atitinkamas procedūras.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp viešo išsamios informacijos, susijusios su reitingavimo 
sistemos veikimu, skelbimo norint sukurti pasitikėjimo atmosferą ir sudaryti galimybes 
pateikti pastabas ir galimybių emitentams „prisiderinti prie modelio“ sudarymo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet 
kokia forma ir pasidaryti jo kopiją;

(a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet 
kokia forma ir pasidaryti jo kopiją siekiant 
naudoti jį atliekant savo priežiūros 
pareigą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reikalauti iš bet kokio asmens suteikti 
informaciją ir prireikus pakviesti ir 
apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos;

(b) teisę pareikalauti iš kiekvieno asmens 
suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir 
apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos ir naudoti šią informaciją 
savo priežiūros pareigai atlikti;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į profesinę paslaptį ir 
advokato teisę neatskleisti profesinės 
paslapties, vykdant šiuos įgaliojimus 
taikomos tokios pat valstybės narės teisės 
aktuose nustatytos taisyklės, kokios 
taikomos ir kitoms finansinių rinkų 
priežiūros procedūroms.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali imtis tokių priemonių:

1. Pažeidus šį reglamentą buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gali imtis tokių priemonių:

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę 
paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie 
dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje 
institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar 
pas asmenį, kuriems kompetentinga 
institucija perdavė savo užduotis, įskaitant 
auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo 
kompetentinga institucija. Informacija, 

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę
paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie 
dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje 
institucijoje, CESR arba bet kurioje 
institucijoje ar pas asmenį, kuriems 
kompetentinga institucija perdavė savo 
užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, 
kuriuos samdo kompetentinga institucija. 
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laikoma profesine paslaptimi, negali būti 
atskleista jokiam kitam asmeniui ar 
institucijai, išskyrus atvejus, kai jos 
atskleidimas yra būtinas teisminiam 
nagrinėjimui.

Informacija, laikoma profesine paslaptimi, 
negali būti atskleista jokiam kitam 
asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, 
kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam 
nagrinėjimui.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taisykles 
ir imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Nuobaudos turi 
būti taikomos bent jau didelio profesinio 
aplaidumo atvejais bei tinkamai neatlikus
išsamaus patikrinimo. Šios nuobaudos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
skiriamų už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus, taisykles ir imasi visų 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Nuobaudos turi būti 
taikomos bent jau didelio profesinio 
aplaidumo atvejais bei tuomet, kai 
atliekant reitingavimo procedūras trūko 
tinkamo apdairumo ir dėmesio. Šios 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išvengti painiavos dėl reitingų agentūrų vaidmens atsižvelgiant į kitų šalių, kuriomis 
reitingų agentūros pasitiki, atliktą išsamų duomenų patikrinimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento nuostatų pažeidimas pats 
savaime nesuteikia jokios teisės 
trečiosioms šalims pareikšti ieškinį dėl 
nuostolių atlyginimo ir tokie ieškiniai gali 
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būti pareikšti tik pagal nacionalinius 
teisės aktus dėl civilinės atsakomybės.

Or. en

Pagrindimas

Norint išvengti abejonių po pirmos dalies įtraukiama nauja dalis. Taikytinas testas turėtų būti 
taip detaliai išdėstytas pirmoje dalyje, kaip jis įgyvendinamas pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 1 punkto įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra turi turėti 
administracinį organą arba stebėtojų 
tarybą, kurie 
būtų atsakingi už:

1. Kredito reitingų agentūra ar kredito 
reitingų agentūrų grupė ir jos vyresnioji 
vadovybė turi užtikrinti:

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 2 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kredito reitingų agentūros 
administraciniame organe arba stebėtojų 
taryboje turi būti ne mažiau kaip trys 
nepriklausomi nariai. Nepriklausomų 
administracinio organo ar stebėtojų 
tarybos narių atlyginimas nesiejamas su 
kredito reitingų agentūros veiklos 
rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų 
užtikrintas jų vertinimo nešališkumas. 
Nepriklausomų administracinio organo ar 
stebėtojų tarybos narių kadencija turi būti 
iš anksto nustatyta fiksuotam ne ilgesniam 
kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali 

Kredito reitingų agentūros 
administraciniame organe arba stebėtojų 
taryboje arba kredito agentūrų grupėje 
turi būti arba tokią administracinių 
organų ar stebėtojų tarybos arba kredito 
agentūrų grupės stebėseną atlikti už 
teisingą ir tinkamą šio reglamento 
laikymąsi atsakingi asmenys, kurie atliktų 
nepriklausomos stebėsenos funkciją 
siekiant išlaikyti reitingų 
nepriklausomybę ir kokybę. Šią funkciją 
galėtų atlikti direktoriai konsultantai. 
Nepriklausomos stebėsenos funkciją 



PA\764922LT.doc 11/16 PE418.457v01-00

LT

būti atnaujinama. Atleisti nepriklausomus 
administracinio organo ar stebėtojų 
tarybos narius galima tik dėl aplaidumo 
arba blogų profesinių rezultatų.

atliekančių asmenų atlyginimas 
nesiejamas su kredito reitingų agentūros 
veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad 
būtų užtikrintas jų vertinimo nešališkumas. 
Nepriklausomos stebėsenos funkciją 
atliekančių asmenų kadencija turi būti iš 
anksto nustatyta fiksuotam ne ilgesniam 
kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali 
būti atnaujinama. Atleisti nepriklausomos 
stebėsenos funkciją atliekančius asmenis 
galima tik dėl aplaidumo arba blogų 
profesinių rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 2 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžioji dalis administracinio organo ar 
stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus 
nepriklausomus narius, turi turėti 
pakankamai patirties finansinių paslaugų 
srityje. Bent vienas nepriklausomas šios 
tarybos narys turi turėti gilių žinių ir 
vadovaujamo darbo patirties 
struktūrizuotų kreditų ir pakeitimo 
vertybiniais popieriais rinkų srityje.

Didžioji dalis administracinio organo ar 
stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus 
nepriklausomos stebėsenos funkciją 
atliekančius asmenis, turi turėti 
pakankamai patirties finansinių paslaugų 
srityje. Prireikus bent vienas iš 
nepriklausomos stebėsenos funkciją 
atliekančių asmenų turi turėti gilių žinių ir 
vadovaujamo darbo patirties, kad galėtų 
įsisavinti pačius sudėtingiausius, 
labiausiai struktūruotus ar naujausius 
produktus, kuriems reitingus suteikia 
kredito reitingų agentūra.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 2 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su bendra tarybos atsakomybe
nepriklausomiems administracinio 
organo ar stebėtojų tarybos nariams tenka 
konkreti užduotis stebėti kredito reitingų 
politikos raidą, kredito reitingų agentūros 
vidaus kokybės kontrolės sistemos 
veiksmingumą suteikiant kredito reitingus, 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų 
konfliktų, taip pat siekiant užtikrinti 
atitikties bei valdymo procesus, įskaitant 
šio skirsnio 7 punkte minimos peržiūros 
funkcijos efektyvumą. Nepriklausomų 
direktorių nuomonės šiais klausimais 
reguliariai pristatomos tarybai ir 
pateikiamos kompetentingai institucijai, 
kai pastaroji to prašo.

Kartu su bendra tarybos atsakomybe 
nepriklausomos stebėsenos funkciją 
atliekantiems asmenims tenka konkreti 
užduotis stebėti kredito reitingų politikos 
raidą, kredito reitingų agentūros vidaus 
kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą 
suteikiant kredito reitingus, siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų, 
taip pat siekiant užtikrinti atitikties bei 
valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 7 
punkte minimos peržiūros funkcijos 
efektyvumą. Nepriklausomos stebėsenos 
funkciją atliekančių asmenų nuomonės 
šiais klausimais reguliariai pristatomos 
tarybai ir pateikiamos kompetentingai 
institucijai, kai pastaroji to prašo.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 2 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kredito reitingų agentūra naudoja 
patikimo bendrovės valdymo priemones. 
Šios priemonės gali būti pritaikomos 
siekiant atsižvelgti į kredito reitingų 
agentūros dydį, konkrečią jos struktūrą ir 
bendrovių valdymo teisinius reikalavimus 
bei kitas normas, taikomas toje 
jurisdikcijoje, kurioje ji registruota ar 
kurioje įsteigta pagrindinė jos verslo vieta. 
Apibrėždama savo bendrovės valdymo 
tvarką, kredito reitingų agentūra turėtų 
atsižvelgti į tai, kad ji turės teikti 
nepriklausomus, objektyvius ir aukštos 
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kokybės reitingus.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kredito reitingų agentūra sudaro 
organizacinius ir administracinius 
susitarimus, skirtus B skirsnio 1 punkte 
minimiems interesų konfliktams nustatyti, 
jų išvengti ir juos valdyti. Ji taip pat turėtų 
registruoti visas reikšmingas grėsmes, 
kylančias jos ir jos darbuotojų, 
dalyvaujančių kredito reitingų suteikimo 
procese, nepriklausomumui, ir apsaugos 
priemones, taikomas šioms grėsmėms 
sumažinti.

5. Kredito reitingų agentūra sudaro 
tinkamus ir veiksmingus organizacinius ir 
administracinius susitarimus, skirtus B 
skirsnio 1 punkte minimiems interesų 
konfliktams nustatyti, jų išvengti, juos 
valdyti, registruoti ir atskleisti. 
Registruojamos visos reikšmingos
grėsmės, kylančios jos ir jos darbuotojų, 
dalyvaujančių kredito reitingų suteikimo 
procese, nepriklausomumui, ir apsaugos 
priemonės, taikomos šioms grėsmėms 
sumažinti.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kredito reitingų agentūra įsiveda 
peržiūros funkciją, skirtą periodiškai 
peržiūrėti metodiką, modelius ir 
reikšmingus jos naudojamos metodikos ir 
modelių pasikeitimus, taip pat šios 
metodikos ir modelių tinkamumą naujų 
finansinių priemonių vertinimui.

7. Kredito reitingų agentūra įsiveda 
peržiūros funkciją, skirtą periodiškai 
peržiūrėti metodikai, modeliams, esminėms 
matematinėms, koreliacinėms ir kitoms 
prielaidoms ir visiems reikšmingiems jų 
pasikeitimams ar modifikacijoms, taip pat 
šios metodikos, modelių ir prielaidų 
tinkamumui, jei jos naudojamos ar 
siūloma jas naudoti naujų finansinių 
priemonių vertinimui.
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Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 3 punkto įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra negali suteikti 
kredito reitingo arba atšaukia esamą 
kredito reitingą tokiais atvejais:

3. Kredito reitingų agentūra negali suteikti 
kredito reitingo arba persvarsto esamą 
kredito reitingą tokiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kredito reitingų agentūrai, analitikui, 
dalyvavusiam nustatant kredito reitingą, 
arba asmeniui, tvirtinančiam kredito 
reitingus, tiesiogiai arba netiesiogiai 
priklauso reitinguojamo subjekto ar 
susijusios trečiosios šalies finansinės 
priemonės arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai 
turi kitą nuosavybės dalį tame subjekte ar 
šalyje;

(a) kredito reitingų agentūrai, analitikui, 
dalyvavusiam nustatant kredito reitingą, 
arba asmeniui, tvirtinančiam kredito 
reitingus, tiesiogiai arba netiesiogiai 
priklauso reitinguojamo subjekto ar 
susijusios trečiosios šalies finansinės 
priemonės arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai 
turi kitą nuosavybės dalį tame subjekte ar 
šalyje; siekiant išvengti abejonių, tai 
netaikoma esant de minimis situacijai ar 
laikinai ir neišvengiamai situacijai 
(pavyzdžiui, gautas palikimas ar 
testamentu paliktas turtas) ar kai 
investuojama į diversifikuotas 
kolektyvinio investavimo schemas;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 
visuose kredito reitinguose aiškiai ir 
matomai būtų nurodyti visi kredito reitingo 
požymiai ir trūkumai. Visų pirma kredito 
reitingų agentūra visuose kredito 
reitinguose aiškiai nurodo, ar, jos 
nuomone, turima informacija apie 
reitinguojamą subjektą yra patenkinamos 
kokybės ir kokiu mastu ji patikrino 
reitinguojamo subjekto arba susijusios 
trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei 
kredito reitingas suteikiamas subjektui arba 
finansinei priemonei, apie kuriuos turima 
nedaug ankstesnių duomenų, kredito 
reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai 
nurodo kredito reitingo trūkumus.

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 
visuose kredito reitinguose aiškiai ir 
matomai būtų nurodyti visi kredito reitingo 
požymiai ir trūkumai. Visų pirma kredito 
reitingų agentūra visuose kredito 
reitinguose aiškiai nurodo, ar, jos 
nuomone, turima informacija apie 
reitinguojamą subjektą yra patenkinamos 
kokybės ir kokiu mastu ji patikrino 
reitinguojamo subjekto arba susijusios 
trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. 
Reitingų agentūra nevykdo išsamiai 
patikrintų duomenų, kuriuos jai pateikė 
reitinguojamas subjektas, kontrolės. Jei 
kredito reitingas suteikiamas subjektui arba 
finansinei priemonei, apie kuriuos turima 
nedaug ankstesnių duomenų, kredito 
reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai 
nurodo kredito reitingo trūkumus.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai patikimų duomenų stoka 
arba naujo tipo priemonės struktūros 
sudėtingumas, arba nepatenkinama turimos 
informacijos kokybė kelia rimtų klausimų 
dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali 
suteikti patikimą kredito reitingą, kredito 
reitingų agentūra susilaiko nuo kredito 
reitingo suteikimo arba atšaukia jau 
suteiktą reitingą.

Tuo atveju, kai patikimų duomenų stoka 
arba naujo tipo priemonės struktūros 
sudėtingumas, arba nepatenkinama turimos 
informacijos kokybė kelia rimtų klausimų 
dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali 
suteikti patikimą kredito reitingą, kredito 
reitingų agentūra susilaiko nuo kredito 
reitingo suteikimo.
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Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti skelbiami visi suteikto reitingo 
stebėsenai naudojamos informacijos 
kokybės pasikeitimai ir tinkamai 
persvarstomas esamas reitingas.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo E skirsnio I skyriaus 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. metodika, modeliai ir esminės vertinimo
prielaidos bei esminiai jų pakeitimai;

5. metodika ir modelių aprašymas ir 
esminės matematinės, koreliacinės ir kitos
prielaidos bei esminiai jų pakeitimai;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp viešo išsamios informacijos, susijusios su reitingavimo 
sistemos veikimu, skelbimo norint sukurti pasitikėjimo atmosferą ir sudaryti galimybes 
pateikti pastabas ir galimybių emitentams „prisiderinti prie modelio“ sudarymo.
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