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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir izveidot juridiski saistošu reģistrācijas un uzraudzības 
režīmu kredītvērtējuma aģentūrām, kas sniedz kredītvērtējumus, kuri galvenokārt ir paredzēti 
kredītiestāžu, ieguldījumu sabiedrību, apdrošināšanas, un pārapdrošināšanas sabiedrību, 
kopējo ieguldījumu shēmu un pensiju fondu lietošanai regulatīviem mērķiem. Priekšlikuma 
galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai Kopienā lietotie kredītvērtējumi ir neatkarīgi, objektīvi 
un visaugstākās kvalitātes.

Likumprojekta sastādītājs izvirza šādus galvenos punktus JURI parastajā kompetenču sfērā:

vai ir pareizi pamatot priekšlikumu uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu, 
kā tas ir ierosināts, vai arī priekšlikums būtu jāpamato uz tā 47. panta 2. punktu?

95. pants attiecas uz iekšējā tirgus izveidošanu un darbību.

Līguma 47. panta 2. punkts, kas ir 2. nodaļas par uzņēmējdarbības brīvību sastāvdaļa, attiecas 
uz „brīvu personu pārvietošanos un pakalpojumu un kapitāla apriti”, un harmonizācijas 
pasākumu kopums finanšu pakalpojumiem Eiropas Savienībā līdz šim ir pieņemts, 
pamatojoties uz 47. panta 2. punkta tiesisko pamatu. Īpaši šādi gadījumi ir kredītiestādes 
(Direktīva 2006/48/EK), ieguldījumu sabiedrības (Direktīva 2004/39/EK), apdrošināšanas 
sabiedrības (Direktīva 2002/83/EK), pārapdrošināšanas sabiedrības (Direktīva 2005/68/EK), 
pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU — tiek pārstrādāta), 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (Direktīva 2003/41/EK).

Šī priekšlikuma mērķis ir izveidot noteikumus, saskaņā ar kuriem kredītvērtējuma aģentūras 
varētu tikt izveidotas un darboties Eiropas Savienībā, konsekvences saglabāšanai tas arī 
varētu attiekties uz 47. panta 2. punktu.

Vai priekšlikumam ir jābūt regulas vai direktīvas formā?

Ir saprotami iemesli, kāpēc šajā kontekstā un finansiālajā klimatā, un ar mērķi panākt 
konsekventu un ātru īstenošanu, tiek dota priekšroka regulai nevis direktīvai. Tomēr 47. panta 
2. punktā ir noteikts, ka minēto aktivitāšu vai profesiju sākšanas un izvēršanas koordinēšana 
var tikt ieviesta kā likums vienīgi ar direktīvu palīdzību, izslēdzot regulas.

Ja šajā īpašajā gadījumā regulas izmantošana tiek uzskatīta par nepieciešamu, un tāpēc 
95. pants tiek saglabāts par pamatu, ir jāņem vērā tā norādījumi.

Pārvaldības kritēriji

Saskaņā ar pielikuma A iedaļā paredzētajiem pārvaldības kritērijiem ir ierosināts, ka 
izpilddirektori bez pilnvarām uzņemas noteiktu atbildību, lai nodrošinātu vērtējumu 
neatkarību. Tā ir būtiska loma ārējo pušu — ieguldītāju un tirgu — aizsardzībai. Nav skaidrs, 
vai visos gadījumos šis ir izpilddirektoru bez pilnvarām, kas pārstāv arī akciju turētājus, 
amatpienākums. Dažās dalībvalstīs var būt neiespējami, ka izpilddirektori bez pilnvarām pilda 
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šādus amatpienākumus, bet nav nepieciešams būt tik preskriptīvam, un likumprojekta 
sastādītājs ierosina, ka administratīvajā vai uzraudzības valdē var būt arī personas, kas pilda 
neatkarīgus pārraudzības amatpienākumus. Ja tas ir piemēroti, šos pienākumus var veikt 
izpilddirektori bez pilnvarām. Vērtējumu aģentūru grupām nav nepieciešama dublēšanās, 
amatpienākumu var pildīt visa grupa.

Civiltiesiskā atbildība

Šajā priekšlikumā tiek izteikta doma, ka regula atvieglos tiesāšanos. Likumprojekta sastādītājs 
uzskata, ka nav iemesla paplašināt esošo civiltiesisko atbildību, kas ir spēkā dalībvalstīs, kura 
kopumā jau aptver rupju pārkāpumu un nelikumīgas rīcības gadījumus. Patiešām būtu bīstami 
iedrošināt vai atvieglot tiesāšanos, kas varētu ietekmēt vērtējuma lēmumus un kas varētu radīt 
iespēju šantāžai un graut neatkarību, kuru tiek mēģināts nodrošināt un saglabāt. Tiek 
pieprasīta uzmanība šajā jomā un ierosināti grozījumi, lai izskaidrotu, ka nav nodoma 
paplašināt esošo civiltiesiskās atbildības režīmu.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu kredītvērtēšanas 
procesa neatkarību attiecībā pret 
kredītvērtējuma aģentūras kā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības interesēm, 
kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka 
administratīvajā vai uzraudzības valdē 
iekļauj vismaz trīs biedrus bez 
izpildpilnvarām, kuriem jābūt 
neatkarīgiem saskaņā ar Komisijas 
Ieteikuma 2005/162/EK III iedaļas 
13. punktu par biržas sarakstā iekļautu 
sabiedrību direktoru bez izpildpilnvarām 
vai padomes locekļu un (direktoru) 
padomes komiteju lomu. Turklāt ir 
nepieciešams, lai administratīvās vai 
uzraudzības valdes biedru vairākumam, arī 
visiem neatkarīgajiem biedriem, ir 
pietiekamas zināšanas finanšu 

(10) Lai nodrošinātu kredītvērtēšanas 
procesa neatkarību attiecībā pret 
kredītvērtējuma aģentūras kā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības interesēm, 
kredītvērtējuma aģentūrām vai 
kredītvērtējuma aģentūru grupai
jānodrošina, ka administratīvajā vai 
uzraudzības valdē iekļauj vai uz to attiecas 
neatkarīgas uzraudzības funkcija, kuru 
veic personas, kuras ir atbildīgas par šīs 
regulas pareizu un pienācīgu ievērošanu 
attiecībā uz kredītvērtējumu neatkarības 
un kvalitātes nodrošināšanu. Šo funkciju 
var izpildīt vismaz viens sabiedrības 
direktors bez izpildvarām. Turklāt ir 
nepieciešams, lai administratīvās vai 
uzraudzības valdes biedru vairākumam, arī 
visām personām, kuras veic neatkarīgas 
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pakalpojumu jomā. uzraudzības funkciju, ir pietiekamas 
zināšanas attiecīgajās  finanšu 
pakalpojumu jomās.

Or. en

Paskaidrojums

Nav nepieciešams, ka uzraudzības funkciju veic sabiedrības direktors bez izpildvarām. Tas 
varētu izraisīt interešu konfliktu ar akcionāru pilnvarām. Formulējums ļauj izvēlēties labāko 
iespēju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu 
kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai 
jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma 
piešķiršanai, ir uzticama. Lai nodrošinātu 
kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma 
aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto 
kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. 
Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var 
citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi 
auditētu finanšu pārskatu un publiski 
pieejamas informācijas izmantošanu, 
respektablu trešo pušu pakalpojumu 
izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases 
paraugu pārbaudes, ko veic 
kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz 
saņemto informāciju, vai līguma 
noteikumus, kas skaidri paredz vērtējamās 
juridiskās personas vai ar to saistīto trešo 
pušu atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā 
informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina 
vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā 
persona vai ar to saistītās trešās puses 
neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes 
attiecībā uz informācijas precizitāti, kā 
noteikts līguma noteikumos.

(15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu 
kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai 
jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma 
piešķiršanai, ir uzticama. Kredītvērtējuma 
aģentūra nav emitentu un trešo personu 
datu un uzticamības pārbaudītāja, bet tai 
ir jāpārliecinās, ka attiecīgie avoti uz 
kuriem tām paļaujas, to pierāda, 
piemēram, ar  profesionālu neatkarību vai 
reputāciju. Lai nodrošinātu 
kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma 
aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto 
kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. 
Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var 
citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi 
auditētu finanšu pārskatu un publiski 
pieejamas informācijas izmantošanu, 
respektablu trešo pušu pakalpojumu 
izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases 
paraugu pārbaudes, ko veic 
kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz 
saņemto informāciju, vai līguma 
noteikumus transakciju dokumentos, kas 
skaidri paredz vērtējamās juridiskās 
personas vai ar to saistīto trešo pušu 
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atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā 
informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina 
vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā 
persona vai ar to saistītās trešās puses 
neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes 
attiecībā uz informācijas precizitāti, kā 
noteikts līguma noteikumos.

Or. en

Paskaidrojums

Ir nepieciešams izvairīties no neskaidrībām par kredītvērtējuma aģentūru lomu attiecībā uz 
citu pušu veiktām uzticamības pārbaudēm, uz kurām paļaujas kredītvērtējuma aģentūras.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Ja tiesiskais regulējums, kuram 
atbilstoši kredītvērtējuma aģentūras 
darbojas, būs stingrāks un skaidrāks, tas 
arī attiecīgos gadījumos atvieglos 
civilprasību iesniegšanu pret 
kredītvērtējuma aģentūrām saskaņā ar 
dalībvalstīs piemērotajiem atbildības 
režīmiem.

(35) Šī regula neskar valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē civilprasības tiesības  
attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra publisko 
metodikas, modeļus un galvenos
vērtēšanas pieņēmumus, ko tā izmanto 
kredītvērtēšanas procesā.

1. Kredītvērtējuma aģentūra publisko 
metodikas, kā arī modeļu aprakstus un 
galvenos matemātiskos, korelācijas un 
citus pieņēmumus, ko tā izmanto 
kredītvērtēšanas procesā. Ir jābūt 
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atbilstošām procedūrām, lai nodrošinātu 
pienācīgi konfidenciālas informācijas 
aizsardzību.

Or. en

Paskaidrojums

Līdzsvars, kuru jānodrošina attiecībā uz  darbības elementiem vērtējuma sistēmām, kuras ir 
publiski pieejamas, lai nodrošinātu uzticamību un sniegtu komentārus, un ļaujot emitentiem 
ievērot modeļus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā 
formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo 
dokumentu;

(a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā 
formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo 
dokumentu, lai to izmantotu savu 
uzraudzības pilnvaru izpildē;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasīt informāciju no jebkuras 
personas un, ja nepieciešams, uzaicināt uz 
tikšanos un iztaujāt personu, lai iegūtu 
informāciju;

(b) pieprasīt informāciju no jebkuras 
personas un vajadzības gadījumā izsaukt 
un nopratināt personu, lai gūtu informāciju  
izmantošanai uzraudzības pilnvaru 
izpildē;

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pilnvaru īstenošanā attiecībā uz 
dienesta noslēpumu vai likumīgām 
profesijas privilēģijām piemēro tādus 
pašus noteikumus saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem, kādus finanšu tirgiem 
piemēro citās uzraudzības procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde 
var piemērot šādus pasākumus:

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde 
šīs regulas pārkāpuma gadījumā var 
piemērot šādus pasākumus: 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus 
piemēro visām personām, kas strādā vai ir 
strādājušas kompetentajā iestādē, vai 
jebkurai citai iestādei vai personai, kurai 
kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, 
ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi 
līgumus. Informāciju, kam piemēro 
dienesta noslēpuma principu, nedrīkst 

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus 
piemēro visām personām, kas strādā vai ir 
strādājušas kompetentajā iestādē, Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai )vai 
jebkurai citai iestādei vai personai, kurai 
kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, 
ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi 
līgumus. Informāciju, kam piemēro 
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atklāt nevienai citai personai vai iestādei, 
izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir 
nepieciešama tiesvedībai.

dienesta noslēpuma principu, nedrīkst 
atklāt nevienai citai personai vai iestādei, 
izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir 
nepieciešama tiesvedībai.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojami šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un pieņem visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tos īsteno. Sankcijas attiecas vismaz uz 
profesionālās darbības lieliem 
pārkāpumiem un uzticamības pārbaužu
neveikšanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un 
preventīvām.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto noteikumu izpildi. Sankcijas 
attiecas vismaz uz profesionālās darbības 
lieliem pārkāpumiem un vērtējuma 
procedūru  neievērošanu. Šiem sodiem ir 
jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
atturošiem.

Or. en

Paskaidrojums

Nepieciešams  izvairīties no neskaidrībām par vērtējuma aģentūru lomu attiecībā uz citu pušu 
veiktām uzticamības pārbaudēm, uz kurām paļaujas vērtējuma aģentūras.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a  punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas noteikumu pārkāpums pats 
par sevi nedod tiesības rīkoties attiecībā 
uz trešās puses nodarītiem kaitējumiem 
un šādas prasības var veikt tikai saskaņā 
ar  valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem 
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par civilatbildību.

Or. en

Paskaidrojums

Jaunais punkts, kas iekļauts aiz pirmā punkta, ir ieviests, lai novērstu neskaidrības. Kritērijs  
ir jāatspoguļo pirmajā teikumā tā, kā to īsteno valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūrai būs 
administratīva vai uzraudzības valde, kas 
ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināti 
šādi aspekti:

1. Kredītvērtējuma aģentūra vai  
kredītvērtējuma aģentūru grupa un tās 
vecākie vadītāji nodrošina:

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 2 punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūras administratīvajā 
vai uzraudzības valdē ir vismaz trīs biedri 
bez izpildpilnvarām, kuri ir neatkarīgi. 
Administratīvās vai uzraudzības valdes 
neatkarīgo biedru atalgojums nav saistīts 
ar kredītvērtējuma aģentūras 
uzņēmējdarbības rādītājiem un to organizē 
tā, lai nodrošinātu šo biedru sprieduma 
neatkarību. Par administratīvās vai 
uzraudzības valdes neatkarīgo biedru
pilnvaru termiņu vienojas pirms tā sākuma, 
un tas ir fiksēts periods, kas nepārsniedz 
piecus gadus un ko nevar atjaunot. 
Administratīvās vai uzraudzības valdes 

Kredītvērtējuma aģentūras vai 
kredītvērtējuma aģentūru grupas
administratīvajā vai uzraudzības valdē 
iekļauj vai uz to attiecas neatkarīgas 
uzraudzības funkcija, kuru veic personas, 
kuras ir atbildīgas par šīs regulas pareizu 
un pienācīgu ievērošanu attiecībā uz 
kredītvērtējumu neatkarības un kvalitātes 
nodrošināšanu.  Šo funkciju var izpildīt  
sabiedrības direktors bez izpildvarām. 
Personu, kuras nodrošina neatkarīgas 
uzraudzības funkciju, atalgojums nav 
saistīts ar kredītvērtējuma aģentūras 
uzņēmējdarbības rādītājiem un to organizē 
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neatkarīgos biedrus atbrīvo no amata tikai 
profesionālās darbības pārkāpumu vai 
nepilnīgas pienākumu izpildes gadījumā.

tā, lai nodrošinātu šo biedru sprieduma 
neatkarību. Par personu, kuras nodrošina 
neatkarīgas uzraudzības funkciju,
pilnvaru termiņu vienojas pirms tā sākuma, 
un tas ir fiksēts periods, kas nepārsniedz 
piecus gadus un ko nevar atjaunot. 
Personas, kuras nodrošina neatkarīgas 
uzraudzības funkciju, atbrīvo no amata 
tikai profesionālās darbības pārkāpumu vai 
nepilnīgas pienākumu izpildes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 2. punkts – 4 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākumam administratīvās vai 
uzraudzības valdes biedru, tostarp visiem 
neatkarīgajiem biedriem, ir pietiekamas 
zināšanas finanšu pakalpojumu jomā. 
Vismaz vienam no neatkarīgajiem valdes 
biedriem jābūt ar padziļinātām zināšanām 
un pieredzi augstākajā līmenī par 
strukturētajiem kredītu un pārvēršanas 
vērtspapīros tirgiem.

Vairākumam administratīvās vai 
uzraudzības valdes biedru, tostarp visām 
personām, kuras nodrošina neatkarīgas 
uzraudzības funkciju, ir pietiekamas 
zināšanas finanšu pakalpojumu jomā. 
Attiecīgā gadījumā vismaz vienai no 
personām, kuras nodrošina neatkarīgas 
uzraudzības funkciju, jābūt ar 
padziļinātām zināšanām un pieredzi 
augstākajā līmenī, lai pārvaldītu 
vissarežģītākos, strukturētos vai jaunos 
produktus, par kuriem kredītvērtējuma 
aģentūras sniedz vērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – A nodaļa – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt administratīvās vai uzraudzības 
valdes un tās neatkarīgo biedru vispārējā 

Turklāt valdes un personu, kuras 
nodrošina neatkarīgas uzraudzības 
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atbildība ir saistīta ar konkrēto pienākumu 
pārraudzīt kredītvērtēšanas politikas 
attīstību, kredītvērtējuma aģentūras 
iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas 
efektivitāti saistībā ar kredītvērtēšanas 
procesu, lai nodrošinātu, ka nerodas 
interešu konflikti, kā arī atbilstības un 
pārvaldības procesus, ietverot šīs iedaļas 
7. apakšpunktā minētās pārskatīšanas 
funkcijas efektivitāti. Valdei periodiski 
iesniedz neatkarīgo direktoru sniegtos 
atzinumus par šiem jautājumiem, un 
piekļuvi šiem atzinumiem nodrošina arī 
kompetentajai iestādei, kad tā to pieprasa.

funkciju, vispārējā atbildība ir saistīta ar 
konkrēto pienākumu pārraudzīt 
kredītvērtēšanas politikas attīstību, 
kredītvērtējuma aģentūras iekšējās 
kvalitātes kontroles sistēmas efektivitāti 
saistībā ar kredītvērtēšanas procesu, lai 
nodrošinātu, ka nerodas interešu konflikti, 
kā arī atbilstības un pārvaldības procesus, 
ietverot šīs iedaļas 7. apakšpunktā minētās 
pārskatīšanas funkcijas efektivitāti. Valdei 
periodiski iesniedz personu, kuras 
nodrošina neatkarīgas uzraudzības 
funkciju, sniegtos atzinumus par šiem 
jautājumiem, un piekļuvi šiem atzinumiem 
nodrošina arī kompetentajai iestādei, kad tā 
to pieprasa.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums –- A iedaļa – 2. punkts – 5.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina 
pareizas korporatīvās pārvaldības 
pasākumus. Šādus pasākumus var 
pieņemt, lai ņemtu vērā kredītvērtējuma 
aģentūras lielumu, tās īpašo korporatīvo 
struktūru un likumdošanas prasības un 
citus korporatīvās pārvaldības standartus, 
kurus piemēro jurisdikcijās, kurās tā ir 
iekļauta vai atrodas tās galvenā 
uzņēmējdarbības vieta. Nosakot savus 
korporatīvās pārvaldības pasākumus, 
kredītvērtējuma aģentūrai ir jāņem vērā 
vajadzību nodrošināt, ka tās sniegtie 
vērtējumi būs neatkarīgi, objektīvi un 
kvalitatīvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš 
organizatoriskus un administratīvu 
pasākumus, lai noteiktu, novērstu un 
pārvaldītu B iedaļas 1. apakšpunktā 
minētos interešu konfliktus. Aģentūra veic 
uzskaiti par visiem būtiskiem 
apdraudējumiem savai un kredītvērtēšanas 
procesā iesaistīto darbinieku neatkarībai, 
kā arī par piemērotajiem 
aizsargpasākumiem, lai mazinātu šos 
apdraudējumus.

5. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš 
atbilstošus un efektīvus organizatoriskus 
un administratīvu pasākumus, lai noteiktu, 
novērstu, pārvaldītu, reģistrētu un atklātu
B iedaļas 1. apakšpunktā minētos interešu 
konfliktus. Tā reģistrē visus būtiskos 
apdraudējumus savai un kredītvērtēšanas 
procesā iesaistīto darbinieku neatkarībai, 
kā arī  piemērojamos aizsargpasākumus, 
lai mazinātu šos apdraudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš 
pārskatīšanas funkciju, kas ir atbildīga par 
metodiku, modeļu un izmantotajās 
metodikās un modeļos izdarītu ievērojamu 
izmaiņu periodisku pārskatīšanu, kā arī par 
šo metodiku un modeļu piemērotību jaunu 
finanšu instrumentu vērtēšanai.

7. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš 
pārskatīšans funkciju, kas ir atbildīga par 
metodiku, modeļu galveno matemātisko, 
korelācijas un citu pieņēmumu  un
ikvienu izdarītu ievērojamu izmaiņu vai to 
grozījumu periodisku pārskatīšanu, kā arī 
par šo metodiku, modeļu un pieņēmumu
piemērotību, ja tos izmanto vai ir 
ierosināts izmantot jaunu finanšu 
instrumentu vērtēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra neizsniedz 
kredītvērtējumu vai anulē izsniegtu 
kredītvērtējumu šādos gadījumos:

3. Kredītvērtējuma aģentūra neizsniedz 
kredītvērtējumu vai pārskata izsniegtu 
kredītvērtējumu šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredītvērtējuma aģentūrai, 
kredītvērtējuma noteikšanā iesaistītajam 
analītiķim vai personai, kas apstiprina 
kredītvērtējumus, tieši vai netieši pieder 
vērtējamās juridiskās personas vai jebkuras 
saistītas trešās puses finanšu instrumenti 
vai ir jebkādas citas tiešas vai netiešas 
īpašumtiesību intereses šajā juridiskajā 
personā vai trešā pusē;

(a) kredītvērtējuma aģentūrai, 
kredītvērtējuma noteikšanā iesaistītajam 
analītiķim vai personai, kas apstiprina 
kredītvērtējumus, tieši vai netieši pieder 
vērtējamās juridiskās personas vai jebkuras 
saistītas trešās puses finanšu instrumenti 
vai ir jebkādas citas tiešas vai netiešas 
īpašumtiesību intereses šajā juridiskajā 
personā vai trešā pusē; lai izvairītos no 
neskaidrībām, tas neattiecas uz 
maznozīmīgiem gadījumiem vai 
pārejošām  neizbēgamām situācijām 
(piemēram, mantojums vai novēlējums) 
vai gadījumos, kad ir jebkāds īpašums 
dažāda veida kolektīvo ieguldījumu 
shēmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums - D iedaļa - I nodaļa - 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka 
jebkurā kredītvērtējumā ir skaidri un 
pamanāmi norādītas jebkādas 
kredītvērtējuma pazīmes un ierobežojumi. 
Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūra jebkurā 
kredītvērtējumā pamanāmi norāda, vai tā 
uzskata, ka pieejamās informācijas par 
vērtējamo juridisko personu kvalitāte ir 
pieņemama, un to, kādā mērā tā ir 
pārbaudījusi vērtējamās juridiskās personas 
vai ar to saistītās trešās puses sniegto 
informāciju. Ja kredītvērtējums ir saistīts ar 
juridiskās personas vai finanšu instrumentu 
veidu, par kuri ir ierobežoti iepriekšējie 
dati, kredītvērtējuma aģentūra skaidri un 
pamanāmi norāda kredītvērtējuma 
ierobežojumus.

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka 
jebkurā kredītvērtējumā ir skaidri un 
pamanāmi norādītas jebkādas 
kredītvērtējuma pazīmes un ierobežojumi. 
Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūra jebkurā 
kredītvērtējumā pamanāmi norāda, vai tā 
uzskata, ka pieejamās informācijas par 
vērtējamo juridisko personu kvalitāte ir 
pieņemama, un to, kādā mērā tā ir 
pārbaudījusi vērtējamās juridiskās personas 
vai ar to saistītās trešās puses sniegto 
informāciju. Vērtējuma aģentūrai nav 
jāpārbauda vērtējamās juridiskās 
personas sniegtā uzticamība. Ja 
kredītvērtējums ir saistīts ar juridiskās 
personas vai finanšu instrumentu veidu, par 
kuri ir ierobežoti iepriekšējie dati, 
kredītvērtējuma aģentūra skaidri un 
pamanāmi norāda kredītvērtējuma 
ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums - D iedaļa - I nodaļa - 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai 
jauna veida strukturētu finanšu instrumentu 
sarežģītība vai pieejamās informācijas 
kvalitāte nav pietiekama vai rada nopietnas 
šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra 
var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, 
kredītvērtējuma aģentūra atturas no 
kredītvērtējuma izsniegšanas vai atceļ jau
izsniegtu kredītvērtējumu.

Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai 
jauna veida strukturētu finanšu instrumentu 
sarežģītība vai pieejamās informācijas 
kvalitāte nav pietiekama vai rada nopietnas 
šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra 
var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, 
kredītvērtējuma aģentūra atturas no 
kredītvērtējuma izsniegšanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums - D iedaļa - I nodaļa - 3. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja mainās izsniegto kredītvērtējumu 
uzraudzībai pieejamās informācijas 
kvalitāte, tā jāpublisko un kredītvērtējums 
atbilstoši jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums - E iedaļa - I nodaļa - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. metodikas, modeļus un galvenos 
vērtēšanas pieņēmumus, kā arī būtiskas 
izmaiņas;

5. metodikas, modeļu aprakstus un 
galvenos matemātiskos, korelācijas un 
citus pieņēmumus, kā arī būtiskas 
izmaiņas;

Or. en

Paskaidrojums

Līdzsvars, kuru jānodrošina attiecībā uz  darbības elementiem vērtējuma sistēmām, kuras ir 
publiski pieejamas, lai nodrošinātu uzticamību un sniegtu komentārus, un ļaujot emitentiem 
ievērot modeļus.
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