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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei are drept scop instituirea unui cadru de înregistrare și supraveghere, cu 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru agențiile de rating al creditelor care 
acordă ratinguri de credite destinate în principal utilizării în scopuri de reglementare de către 
instituțiile de credit, întreprinderile de investiții, întreprinderile de asigurare și de reasigurare, 
programele de plasament colectiv și fondurile de pensii.  Principalul obiectiv al propunerii 
este de a se asigura că ratingurile folosite în Comunitate sunt independente, obiective și de cea 
mai înaltă calitate.

Raportorul ridică următoarele puncte principale în cadrul sferei de competențe obișnuite a 
JURI: 

Este corect ca temeiul propunerii să fie articolul 95 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene astfel cum a fost propus, sau ar trebui ca acesta să fie articolul 47 
alineatul (2)?

Articolul 95 se referă la instituirea și funcționarea pieței interne. 

Articolul 47 alineatul (2) din Tratat, care face parte din Capitolul 2 cu privire la libertatea de 
stabilire, se referă la „Libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalului” și totalitatea 
măsurilor de armonizare a serviciilor financiare din Uniunea Europeană au fost adoptate până 
acum pe temeiul juridic al articolului 47 alineatul (2). Aceasta este mai ales situația 
instituțiilor de credit (Directiva 2006/48/CE), întreprinderile de investiții (Directiva 
2004/39/CE), întreprinderile de asigurare (Directive 2002/83), întreprinderile de reasigurare 
(Directiva 2005/68/CE), organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM - în 
urma reformării), instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (Directiva 2003/41/CE). 

Pentru consecvență, obiectivul actualei propuneri, de a stabili condițiile în care agențiile de 
rating al creditelor pot fi înființate și pot funcționa în cadrul Uniunii Europene, pare de 
asemenea să intre sub incidența articolului 47 alineatul (2).

Propunerea ar trebui să fie sub formă de regulament sau directivă?

S-au înțeles motivele pentru care se preferă un regulament și nu o directivă în contextul și 
situația financiară actuală și pentru o punere în aplicare consecventă și rapidă. Cu toate 
acestea, în temeiul articolului 47 alineatul (2), coordonarea privind efectuarea și continuarea 
activităților sau profesiilor stipulate trebuie să fie adoptată numai printr-o directivă, excluzând 
utilizarea regulamentelor.

În cazul în care se consideră că utilizarea unui regulament în această situație este obligatorie, 
menținându-se astfel articolul 95 ca temei juridic, trebuie avute în vedere implicațiile acestui 
fapt.

Criterii de guvernanță
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În cadrul criteriilor de guvernanță din Secțiunea A a anexei, se propune ca directorii 
neexecutivi să își asume anumite răspunderi în scopul asigurării independenței ratingurilor. În 
esență, acesta este un rol de a proteja părțile externe: investitorii și piețele. Nu este clar dacă 
aceasta este în toate situațiile o funcție adecvată pentru un director neexecutiv care îi 
reprezintă și pe acționari. În unele state membre poate fi posibil ca directorii neexecutivi să 
aibă o astfel de funcție, dar nu este necesar să fie atât de prescriptivă, iar raportorul propune 
ca persoanele care îndeplinesc o funcție independentă de monitorizare să facă parte din 
comitetul administrativ sau de supraveghere. Aceste persoane pot fi directori neexecutivi dacă 
este cazul. Pentru un grup de agenții de rating nu este necesară dublarea, funcția poate fi 
pentru întregul grup.  

Răspundere civilă

Prezenta propunere sugerează că regulamentul va facilita litigiul. Raportorul consideră că nu 
există niciun motiv pentru prelungirea răspunderilor civile actuale, disponibile în statele 
membre, care, în general, deja acoperă situații de neglijență gravă și practici incorecte. Într-
adevăr, ar fi periculoasă încurajarea sau facilitarea litigiului care ar putea influența deciziile 
de rating și ar genera o modalitate de șantaj, subminând tocmai independența care se dorește a 
fi asigurată și menținută. Este necesară precauție în acest domeniu și se propune un 
amendament pentru a clarifica faptul că nu există nicio intenție de a regimul actual al 
răspunderii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a garanta independența 
procesului de rating al creditelor de 
interesele comerciale ale agenției de rating 
ca societate, este necesar ca agențiile de 
rating să se asigure că în consiliul de 
administrație sau de supraveghere sunt 
incluși cel puțin trei membri neexecutivi, 
care trebuie să fie independenți în sensul 
secțiunii III punctul 13 din 
Recomandarea 2005/162/CE a Comisiei 
privind întărirea rolului directorilor 
neexecutivi sau al membrilor consiliului 

(10) Pentru a garanta independența 
procesului de rating al creditelor de 
interesele comerciale ale agenției de rating 
ca societate, este necesar ca agențiile de 
rating sau grupurile de agenții de rating să 
se asigure că în consiliul de administrație 
sau de supraveghere sunt incluse persoane 
cu funcție de control independent, care 
răspund de respectarea corectă și 
adecvată a dispozițiilor regulamentului în 
domeniul menținerii independenței și 
calității activităților de rating sau că este 
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de supraveghere al societăților cotate la 
bursă și comitetele consiliului de 
administrație sau de supraveghere. De 
asemenea, este necesar ca majoritatea 
membrilor consiliului de administrație sau 
de supraveghere, inclusiv membrii 
independenți, să aibă suficientă 
competență în domeniul serviciilor 
financiare.

respectat controlul efectuat de aceste 
persoane. Această funcție poate fi 
exercitată de cel puțin un director 
neexecutiv. De asemenea, este necesar ca 
majoritatea membrilor consiliului de 
administrație sau de supraveghere, inclusiv 
toate persoanele care exercită funcția de 
control independent, să aibă suficientă 
competență în sectoarele corespunzătoare 
din domeniul serviciilor financiare.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca funcțiile de control să fie exercitate de directori neexecutivi, deoarece ar 
putea exista un conflict de interese cu responsabilitățile pe care le are în calitate de acționar. 
Prezenta formulare permite alegerea celei mai bune opțiuni.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a garanta calitatea ratingurilor, 
agențiile de rating trebuie să ia măsuri 
pentru a se asigura de faptul că informațiile 
pe care le folosesc pentru realizarea 
ratingului sunt fiabile. În acest scop, 
agențiile de rating pot, printre altele: să 
aibă încredere în situațiile financiare 
auditate în mod independent și în alte 
informații publicate; să recurgă la 
verificarea de către un alt prestator de 
servicii având o reputație solidă; să 
examineze ele însele, prin sondaj, 
informația primită; să recurgă la dispoziții 
contractuale care să prevadă în mod clar 
responsabilitatea entității căreia i se acordă 
ratingul sau a părților terțe legate de 
aceasta, în cazul în care acestea furnizează 
cu bună știință informații greșite sau 
înșelătoare în cadrul contractului sau dacă 
nu reușesc să dea dovadă, conform 

(15) Pentru a garanta calitatea ratingurilor, 
agențiile de rating trebuie să ia măsuri 
pentru a se asigura de faptul că informațiile 
pe care le folosesc pentru realizarea 
ratingului sunt fiabile. Agențiile de rating 
nu au ca  misiune controlarea datelor 
furnizate și a diligenței necesare depuse 
de emitenți și de terți, ci trebuie să verifice 
că sursele pe care se bazează sunt demne 
de încredere, de exemplu asigurând 
independența sau reputația lor 
profesională. În acest scop, agențiile de 
rating pot, printre altele: să aibă încredere 
în situațiile financiare auditate în mod 
independent și în alte informații publicate; 
să recurgă la verificarea de către un alt 
prestator de servicii având o reputație 
solidă; să examineze ele însele, prin 
sondaj, informația primită; să recurgă la 
dispoziții contractuale în documentele 
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contractului, de o vigilență rezonabilă cu 
privire la exactitudinea informațiilor.

tranzacționale care să prevadă în mod clar 
responsabilitatea entității căreia i se acordă 
ratingul sau a părților terțe legate de 
aceasta, în cazul în care acestea furnizează 
cu bună știință informații greșite sau 
înșelătoare în cadrul contractului sau dacă 
nu reușesc să dea dovadă, conform 
contractului, de o vigilență rezonabilă cu 
privire la exactitudinea informațiilor.

Or. en

Justificare

Este necesară evitarea confuziei între rolul agențiilor de rating legat de respectarea 
diligenței necesare depuse de părțile terțe  pe care se bazează agențiile de rating.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Un cadru legislativ mai strict și mai 
clar în care agențiile de rating al 
creditelor să își desfășoare activitatea, va 
facilita și intentarea de acțiuni civile 
contra acestora, atunci când este cazul, în 
conformitate cu regimurile de răspundere 
aplicabile în statele membre.

(35) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dispozițiilor din dreptul intern 
care reglementează dreptul de a intenta o 
acțiune civilă împotriva agențiilor de
rating al creditelor.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agențiile de rating al creditelor publică 
metodologiile, modelele și ipotezele 
principale pe care le folosește în procesul 

(1) Agențiile de rating al creditelor publică 
metodologiile și o descriere a modelelor și 
a principalelor ipoteze matematice, de 
corelare și a celorlalte ipoteze pe care le 
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de rating. folosesc în procesul de rating. Este 
necesară introducerea procedurilor 
corespunzătoare pentru a asigura 
protejarea adecvată a informațiilor 
considerate în mod justificat ca fiind 
confidențiale.

Or. en

Justificare

Este necesară menținerea unui echilibru între punerea la dispoziția publicului a informațiilor 
detaliate privind funcționarea sistemelor de rating, pentru a instaura un climat de încredere 
și pentru a permite observații, iar emitenților să „se ajusteze în funcție de model”.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 20- alineatul 3- litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a avea acces la orice document, 
indiferent de forma acestuia, și de a primi 
sau face o copie a acestuia;

(a) de a avea acces la orice document, 
indiferent de forma acestuia, și de a primi 
sau face o copie a acestuia  pentru 
utilizarea în cadrul funcțiilor de control 
ale acestora;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a solicita informații de la orice 
persoană și, în cazul în care este necesar, 
de a convoca și audia orice persoană pentru 
a obține informații;

(b) de a solicita informații de la orice 
persoană și, în cazul în care este necesar, 
de a convoca și audia orice persoană pentru 
a obține informații necesare pentru 
utilizarea în cadrul funcțiilor de control 
ale acestora;
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Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 20 - alineatul 3 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul exercitării acestor competențe 
se aplică aceleași norme privind secretul 
profesional și confidențialitatea asigurată 
de profesioniștii din domeniul justiției în 
temeiul dreptului național al statelor 
membre, în același mod în care se aplică 
procedurilor de supraveghere a piețelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate lua măsurile 
următoare:

(1) În cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
poate lua măsurile următoare:

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 28 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de secret profesional se aplică 
tuturor persoanelor care lucrează sau care 

(1) Obligația de secret profesional se aplică 
tuturor persoanelor care lucrează sau care 
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au lucrat pentru autoritatea competentă sau 
pentru oricare alte autorități sau persoane 
cărora autoritatea competentă le-a delegat 
sarcini, inclusiv revizorilor și experților 
mandatați de respectiva autoritate. 
Informațiile care intră sub incidența 
secretului profesional nu pot fi comunicate 
niciunei alte persoane sau autorități decât 
atunci când aceasta este necesară pentru 
proceduri judiciare.

au lucrat pentru autoritatea competentă, 
CESR sau pentru oricare alte autorități sau 
persoane cărora autoritatea competentă le-a 
delegat sarcini, inclusiv revizorilor și 
experților mandatați de respectiva 
autoritate. Informațiile care intră sub 
incidența secretului profesional nu pot fi 
comunicate niciunei alte persoane sau 
autorități decât atunci când aceasta este 
necesară pentru proceduri judiciare.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 31 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc 
regimul sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile trebuie, cel puțin, să 
acopere cazurile de erori profesionale 
grave și lipsa de diligență necesară. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Statele membre stabilesc 
regimul sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile trebuie, cel puțin, să 
acopere cazurile de erori profesionale 
grave și lipsa de grijă și de atenție 
necesare din cadrul procedurilor de 
rating. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Justificare

Este necesară evitarea confuziei între rolul agențiilor de rating legat de respectarea 
diligenței necesare depuse de părțile terțe pe care se bazează agențiile de rating.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament nu dă naștere prin ea însăși 
unui drept la acțiune în despăgubiri în 
favoarea terțelor părți, aceste acțiuni 
putând fi introduse în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă în materie 
de răspundere civilă.

Or. en

Justificare

Noul alineat, care urmează după alineatul (1), este introdus pentru a se evita îndoiala. Testul 
care urmează a fi aplicat ar trebui să fie cel definit la alineatul (1), astfel cum este pus în 
aplicare în dreptul național.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Orice agenție de rating al creditelor are
un consiliu de administrație sau de 
supraveghere care este
responsabil cu asigurarea:

1. Orice agenție de rating al creditelor sau 
grup de agenții de rating al creditelor și 
cadrele superioare de conducere asigură:

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 2 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație sau de În consiliul de administrație sau de 
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supraveghere al agenției de rating al 
creditelor include cel puțin trei membri 
neexecutivi independenți. Remunerarea 
membrilor independenți ai consiliului de 
administrație sau de supraveghere nu este 
legată de performanța comercială a agenției 
și este astfel stabilită încât să garanteze 
imparțialitatea acestora. Mandatele 
membrilor independenți ai consiliului de 
administrație sau de supraveghere au o 
durată prestabilită care nu depășește cinci 
ani și nu sunt reînnoibile. Revocarea 
acestor membri independenți nu este 
posibilă decât în cazul unei erori 
profesionale grave sau a unei deficiențe 
profesionale.

supraveghere al agenției de rating sau al 
grupurilor de agenții de rating  se asigură 
că sunt incluse persoane cu funcție de 
control independent, care răspund de 
respectarea corectă și adecvată a 
dispozițiilor regulamentului în domeniul 
menținerii independenței și calității 
activităților de rating sau că este respectat 
controlul efectuat de aceste persoane.
Această funcție poate fi îndeplinită de 
directorii neexecutivi. Remunerarea 
persoanelor care îndeplinesc o funcție de 
control independent nu este legată de 
performanța comercială a agenției și este 
astfel stabilită încât să garanteze 
imparțialitatea acestora. Mandatele 
persoanelor care exercită o funcție de 
control independent au o durată 
prestabilită care nu depășește cinci ani și 
nu sunt reînnoibile. Revocarea persoanelor 
care exercită o funcție de control 
independent nu este posibilă decât în cazul 
unei erori profesionale grave sau a unei 
deficiențe profesionale.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 2 - paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Majoritatea membrilor consiliului de 
administrație sau de supraveghere, inclusiv 
membrii independenți, trebuie să aibă 
suficientă competență în domeniul 
serviciilor financiare. Cel puțin unul dintre 
membrii acestui consiliu trebuie să aibă 
cunoștințe aprofundate și experiență la un 
nivel superior în domeniul creditelor 
structurate și al piețelor instrumentelor 
securitizate.

Majoritatea membrilor consiliului de 
administrație sau de supraveghere, inclusiv 
persoanele care exercită  o funcție de 
control independent, trebuie să aibă 
suficientă competență în domeniul 
serviciilor financiare. În cazul în care este 
necesar, cel puțin una dintre persoanele 
care exercită funcția de control 
independent trebuie să aibă cunoștințe 
aprofundate și experiență la un nivel 
superior pentru a stăpâni produsele cele 
mai complexe, mai structurate sau mai 
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noi, cu privire la care agențiile de rating 
al creditelor acordă ratinguri.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 2 - paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de responsabilitatea globală a 
consiliului, membrii independenți ai 
consiliului respectiv au sarcini specifice de 
monitorizare a elaborării politicii de rating 
al creditelor, a eficacității sistemului intern 
de control al calității al agenției cu privire 
la aplicarea sa la procesul de rating în 
vederea prevenirii conflictelor de interese 
și a proceselor de respectare a legislației și 
de guvernanță inclusiv eficiența 
departamentului de revizuire la care se face 
referire la punctul 7 din prezenta secțiune. 
Opiniile membrilor independenți cu 
privire la aceste domenii sunt prezentate 
consiliului respectiv în mod periodic și 
sunt comunicate autorității competente de 
fiecare dată când aceasta le solicită.

În afară de responsabilitatea globală a 
consiliului, persoanele care exercită o 
funcție de control independent au sarcini 
specifice de monitorizare a elaborării 
politicii de rating al creditelor, a eficacității 
sistemului intern de control al calității al 
agenției cu privire la aplicarea sa la 
procesul de rating în vederea prevenirii 
conflictelor de interese și a proceselor de 
respectare a legislației și de guvernanță 
inclusiv eficiența departamentului de 
revizuire la care se face referire la punctul 
7 din prezenta secțiune. Opiniile 
persoanele care exercită o funcție de 
control independent cu privire la aceste 
domenii sunt prezentate consiliului 
respectiv în mod periodic și sunt 
comunicate autorității competente de 
fiecare dată când aceasta le solicită.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 2 - paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de rating al creditelor instituie 
mecanisme pentru buna guvernanță a 
întreprinderilor. Aceste mecanisme pot fi 
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adaptate în funcție de mărimea agenției 
de rating al creditelor, structura sa socială 
specifică, precum și de cerințele legale și 
celelalte norme în materie de  guvernanță 
a întreprinderilor aplicabile în jurisdicția 
în care este înregistrată agenția sau unde 
se află sediul său principal. În vederea 
stabilirii mecanismelor privind 
guvernanța întreprinderilor, agențiile de 
rating al creditelor ar trebui să țină seama 
de nevoia de a asigura că vor acorda 
ratinguri independente, obiective și de 
înaltă calitate.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Orice agenție de rating al creditelor 
instituie dispozitive organizaționale și 
administrative pentru a identifica, preveni 
și gestiona conflictele de interese la care se 
face referire în secțiunea B punctul 1. 
Aceasta ține evidența atât a tuturor 
riscurilor importante care amenință 
independența agenției și a angajaților 
implicați în procesul de rating al creditelor, 
cât și a măsurilor de evitare aplicate pentru 
a atenua aceste riscuri.

5. Orice agenție de rating al creditelor 
instituie dispozitive organizaționale și 
administrative adecvate și eficiente pentru 
a identifica, preveni și gestiona, pentru a 
ține evidența și a dezvălui conflictele de 
interese, la care se face referire în secțiunea 
B punctul 1. Toate riscurile importante 
care amenință independența agenției și a 
angajaților implicați în procesul de rating 
al creditelor, cât și a măsurilor de evitare 
aplicate pentru a atenua aceste riscuri sunt 
incluse în evidență.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea A – punctul 7 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Orice agenție de rating al creditelor 
instituie un departament de revizuire 
responsabil cu examinarea periodică a 
metodologiilor, modelelor și modificărilor 
semnificative ale metodologiilor și 
modelelor utilizate, precum și a gradului 
de adecvare a acestora din urmă în 
vederea evaluării noilor instrumente 
financiare.

7. Orice agenție de rating al creditelor 
instituie un departament de revizuire 
responsabil cu examinarea periodică a 
metodologiilor, modelelor, principalelor 
ipoteze matematice, de corelare și a 
celorlalte ipoteze și a oricăror modificări 
sau schimbări semnificative ale acestora, 
precum și a gradului de adecvare a acestor 
metodologii, metode și ipoteze pentru 
utilizarea acestora sau pentru 
posibilitatea utilizării acestora în vederea 
evaluării noilor instrumente financiare.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – punctul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Agențiile de rating al creditelor nu 
acordă ratinguri, sau retrag ratingurile 
existente, în situațiile următoare:

3. Agențiile de rating al creditelor nu 
acordă ratinguri, sau revizuiesc ratingurile 
existente, în situațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – punctul 3 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) agenția de rating al creditelor, un analist 
care a participat la realizarea ratingului sau 
o persoană care aprobă ratingurile, deține 

(a) agenția de rating al creditelor, un analist 
care a participat la realizarea ratingului sau 
o persoană care aprobă ratingurile, deține 
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în mod direct sau indirect instrumente 
financiare ale entității căreia i se acordă 
ratingul sau ale oricărei părți terțe legate de 
aceasta, sau deține orice alt fel de 
participație directă sau indirectă în această 
entitate sau terță parte;

în mod direct sau indirect instrumente 
financiare ale entității căreia i se acordă 
ratingul sau ale oricărei părți terțe legate de 
aceasta, sau deține orice alt fel de 
participație directă sau indirectă în această 
entitate sau terță parte; pentru risipirea 
îndoielilor, se precizează că aceste 
dispoziții nu se aplică în cazul 
evenimentelor de minimis sau în situațiile 
tranzitorii sau inevitabile (cum ar fi 
moștenirile sau legatele), nici 
participărilor la programe de investiții 
diversificate sau colective; 

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea D – capitolul I - punctul 3 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Orice agenție de rating al creditelor se 
asigură că în orice rating sunt indicate în 
mod clar și vizibil toate atributele și 
limitele acestuia. În special, orice agenție 
de rating al creditelor indică în mod vizibil 
în orice rating dacă consideră drept 
satisfăcătoare calitatea informațiilor 
disponibile cu privire la entitatea căreia i se 
acordă ratingul și în ce măsură a verificat 
informațiile care i-au fost furnizate de 
această entitate sau de o parte terță legată 
de aceasta. Dacă un rating se referă la un 
tip de entitate sau instrument financiar 
pentru care datele istorice sunt limitate, 
agenția de rating al creditelor menționează 
în mod clar și vizibil limitările ratingului 
respectiv.

3. Orice agenție de rating al creditelor se 
asigură că în orice rating sunt indicate în 
mod clar și vizibil toate atributele și 
limitele acestuia. În special, orice agenție 
de rating al creditelor indică în mod vizibil 
în orice rating dacă consideră drept 
satisfăcătoare calitatea informațiilor 
disponibile cu privire la entitatea căreia i se 
acordă ratingul și în ce măsură a verificat 
informațiile care i-au fost furnizate de 
această entitate sau de o parte terță legată 
de aceasta. Agențiile de rating al creditelor 
nu trebuie să controleze diligența 
necesară exersată față de acestea de către 
entitatea controlată. Dacă un rating se 
referă la un tip de entitate sau instrument 
financiar pentru care datele istorice sunt 
limitate, agenția de rating al creditelor 
menționează în mod clar și vizibil 
limitările ratingului respectiv.

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea D – capitolul I - punctul 3 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul lipsei unor date fiabile sau a 
complexității structurii unui nou tip de 
instrument sau în cazul în care calitatea 
informațiilor disponibile este 
nesatisfăcătoare sau ridică dubii serioase cu 
privire la capacitatea agenției de a acorda 
un rating credibil, agenția se abține de la 
acordarea ratingului sau retrage ratingul 
dacă acesta există deja.

În cazul lipsei unor date fiabile sau a 
complexității structurii unui nou tip de 
instrument sau în cazul în care calitatea 
informațiilor disponibile este 
nesatisfăcătoare sau ridică dubii serioase cu 
privire la capacitatea agenției de a acorda 
un rating credibil, agenția se abține de la 
acordarea ratingului sau retrage ratingul 
dacă acesta există deja.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea D – capitolul I – punctul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există modificări legate 
de calitatea informațiilor disponibile 
pentru monitorizarea unui rating existent, 
acest lucru este făcut public și ratingul 
este revizuit în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I - secțiunea E - capitolul I- punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Metodologiile, modelele și ipotezele 
principale ale ratingului precum și 

5. Metodologiile și descrierile modelelor și 
ale principalelor ipoteze matematice, de 
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modificările semnificative ale acestora; corelare și ale celorlalte ipoteze, precum și 
modificările semnificative ale acestora;

Or. en

Justificare

Este necesară menținerea unui echilibru între punerea la dispoziția publicului a informațiilor 
detaliate privind funcționarea sistemelor de rating, pentru a instaura un climat de încredere 
și pentru a permite prezentarea unor observați, și permiterea emitenților să „se ajusteze în 
funcție de model”.
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