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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0747),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението 
(C7-0420/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от шведския парламент в 
рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, деклариращо, че проектът за законодателен акт не съответства 
на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от...1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по правни въпроси (А7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, Комисията и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Значението на рейтинговите 
перспективи за емитентите и 
инвеститорите и тяхното въздействие 
върху пазара са съпоставими с 
приложимостта и последиците от 
кредитните рейтинги. Следователно 
всички изисквания на Регламент (ЕО) № 
1060/2009, които имат за цел да 
гарантират, че рейтинговите действия са 
свободни от конфликт на интереси и са 
точни и прозрачни, следва да се 
прилагат също и за рейтинговите 
перспективи. Според сегашните 
надзорни практики някои изисквания на 
регламента се прилагат спрямо 
рейтинговите перспективи. Настоящият 
регламент въвежда определение за 
рейтинговите перспективи и пояснява 
конкретно кои разпоредби се прилагат 
към тези перспективи. Това следва да 
изясни правилата и да създаде правна 
сигурност. Определението за 
рейтингова перспектива съгласно 
настоящия регламент следва да обхваща 
също така и становища по отношение на 
вероятната посока на промяна на 
кредитния рейтинг в краткосрочен план, 
често наричани кредитни наблюдения.

(4) Значението на рейтинговите 
перспективи за емитентите и 
инвеститорите и тяхното въздействие 
върху пазара са съпоставими с 
приложимостта и последиците от 
кредитните рейтинги. Следователно 
всички изисквания на Регламент (ЕО) № 
1060/2009, които имат за цел да 
гарантират, че рейтинговите действия са 
свободни от конфликт на интереси и са 
точни и прозрачни, следва да се 
прилагат също и за рейтинговите 
перспективи. Според сегашните 
надзорни практики някои изисквания на 
регламента се прилагат спрямо 
рейтинговите перспективи. Настоящият 
регламент въвежда определение за 
рейтинговите перспективи и пояснява 
конкретно кои разпоредби се прилагат 
към тези перспективи. Това следва да 
изясни правилата и да създаде правна 
сигурност. Определението за 
рейтингова перспектива съгласно 
настоящия регламент следва да обхваща 
също така и становища по отношение на 
вероятната посока на промяна на 
кредитния рейтинг в краткосрочен план, 
често наричани кредитни наблюдения. 
Комисията следва да приеме 
регулаторни технически стандарти, 
разработени от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), за да 
включи, при необходимост, други 
публикации от агенции за кредитен 
рейтинг в дейностите, контролирани 
в рамките на този регламент.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Регламент (ЕС) № 1060/2009 вече 
представи първи кръг от мерки за 
разрешаване на въпроса за 
независимостта и морала на агенциите 
за кредитен рейтинг и техните дейности 
по определяне на кредитен рейтинг. 
Целите за гарантиране на
независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг и установяване, 
управление и, доколкото е възможно, 
избягване на конфликти на интереси, 
които биха могли да възникнат, вече са 
обхванати от няколко разпоредби на 
регламента още през 2009 г. Въпреки че 
осигуряват солидна основа, 
съществуващите правила не изглежда да 
са оказали достатъчно въздействие в 
това отношение. Агенциите за кредитен 
рейтинг все още не се възприемат като 
достатъчно независими участници. 
Подборът и възнаграждението на 
агенцията за кредитен рейтинг от страна 
на оценяваното предприятие (моделът 
„емитентът заплаща“) поражда 
конфликти на интереси, които не са 
взети под внимание в достатъчна степен 
от съществуващите правила. При този 
модел има стимули агенциите за 
кредитен рейтинг да присъждат 
надценени рейтинги на емитента с цел 
осигуряване на дългогодишни 
търговски взаимоотношения, 
гарантиращи приходи, или с цел 
осигуряване на допълнителна работа и 
приходи. Освен това, връзките между 
акционерите на агенциите за кредитен 
рейтинг и оценяваните лица могат да 
доведат до възникване на конфликти на 
интереси, които не са достатъчно 
обхванати от съществуващите правила. 
В резултат на това кредитните рейтинги, 

(6) Регламент (ЕС) № 1060/2009 вече 
представи първи кръг от мерки за 
разрешаване на въпроса за 
независимостта и морала на агенциите 
за кредитен рейтинг и техните дейности 
по определяне на кредитен рейтинг. 
Целите за гарантиране на 
независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг и установяване, 
управление и, доколкото е възможно, 
избягване на конфликти на интереси, 
които биха могли да възникнат, вече са 
обхванати от няколко разпоредби на 
регламента още през 2009 г. Въпреки че 
осигуряват солидна основа, 
съществуващите правила не изглежда да 
са оказали достатъчно въздействие в 
това отношение. Агенциите за кредитен 
рейтинг все още не се възприемат като 
достатъчно независими участници. 
Подборът и възнаграждението на 
агенцията за кредитен рейтинг от страна 
на оценяваното предприятие (моделът 
„емитентът заплаща“) поражда 
конфликти на интереси, които не са 
взети под внимание в достатъчна степен 
от съществуващите правила. При този 
модел има стимули агенциите за 
кредитен рейтинг да присъждат 
надценени рейтинги на емитента с цел 
осигуряване на дългогодишни 
търговски взаимоотношения, 
гарантиращи приходи, или с цел 
осигуряване на допълнителна работа и 
приходи. Освен това, връзките между 
акционерите на агенциите за кредитен 
рейтинг и оценяваните лица могат да 
доведат до възникване на конфликти на 
интереси, които не са достатъчно 
обхванати от съществуващите правила. 
В резултат на това кредитните рейтинги, 
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присъдени в рамките на модела 
„емитентът заплаща“, могат да бъдат 
възприемани като кредитни рейтинги, 
които са съобразени с емитента, а не 
като кредитни рейтинги, необходими на 
инвеститора. Без да засягат 
заключенията на доклада, който трябва 
да бъде представен от Комисията 
относно модела „емитентът заплаща“ 
през декември 2012 г. в съответствие с 
член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1060/2009, е важно да се подобрят 
условията за независимост, които се 
прилагат по отношение на агенциите за 
кредитен рейтинг, за да се повиши 
равнището на надеждност на 
кредитните рейтинги, присъдени в 
рамките на модела „емитентът 
заплаща“.

присъдени в рамките на модела 
„емитентът заплаща“, могат да бъдат 
възприемани като кредитни рейтинги, 
които са съобразени с емитента, а не 
като кредитни рейтинги, необходими на 
инвеститора. Без да засягат 
заключенията на доклада, който трябва 
да бъде представен от Комисията 
относно модела „емитентът заплаща“ 
през декември 2012 г. в съответствие с 
член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1060/2009, е важно да се подобрят 
условията за независимост, които се 
прилагат по отношение на агенциите за 
кредитен рейтинг, за да се повиши 
равнището на надеждност на 
кредитните рейтинги, присъдени в 
рамките на модела „емитентът 
заплаща“. Затова ЕОЦКП следва да 
работи върху възможните 
алтернативни модели на заплащане, 
за да се гарантира, че подборът и 
възнаграждението на агенцията за 
кредитен рейтинг са изцяло 
независими от оценяваното лице.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) С цел засилване на конкуренцията 
между агенциите за кредитен 
рейтинг, за всяка от следните 
оценявани области следва да се 
установи праг, над който на 
агенциите за кредитен рейтинг ще 
бъде наложена възбрана за 
извършване на редовно оценяване. На 
първо място за извършваните планово 
рейтинги за всеки един от трите 
класа активи в областта на 
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банкирането, застраховането и 
предприятията максималният 
процент следва да се установи на 25 % 
от условната стойност на пазара. На 
второ място за структурирани 
финансови продукти максималният 
процент на плановите рейтинги 
следва да се установи на 25 % от 
условната стойност на пазара. 
Причините за праг от 25 % са две: от 
една страна, никоя агенция за 
кредитен рейтинг не би оценила 
болшинството от емитентите на 
облигации/емисиите на облигации за 
конкретен клас активи; от друга 
страна, тъй като емитентите на 
облигации обикновено се оценяват от 
две агенции за кредитен рейтинг, 
такава мярка би позволила на повече 
агенции за кредитен рейтинг да 
присъдят рейтинг на над 25 % от 
емитентите на облигации или 
емисии на конкретен клас активи.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Независимостта на агенцията за 
кредитен рейтинг по отношение на 
оценяваното лице също е засегната от 
възможен конфликт на интереси на 
нейни значими акционери спрямо 
оценяваното лице: акционер в агенция 
за кредитен рейтинг може да бъде член 
на административния или надзорния 
съвет на оценявано лице или на 
свързана с него трета страна. 
Правилата на Регламент (ЕО) № 
1060/2009 разглеждат този случай 
единствено по отношение на конфликти 

(13) Независимостта на агенцията за 
кредитен рейтинг по отношение на 
оценяваното лице също е засегната от 
възможен конфликт на интереси на 
нейни значими акционери спрямо 
оценяваното лице: акционер в агенция 
за кредитен рейтинг може да бъде член 
на административния или надзорния 
съвет на лице или на свързана с него 
страна, която е поискала рейтинг от 
агенция за кредитен рейтинг. 
Правилата на Регламент (ЕО) № 
1060/2009 разглеждат този случай 
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на интереси, причинени от рейтинговите 
анализатори, лицата, одобряващи 
кредитните рейтинги, или други лица, 
наети в агенциите за кредитен рейтинг. 
Регламентът обаче не казва нищо по 
отношение на потенциални конфликти 
на интереси във връзка с акционери или 
членове на агенциите за кредитен 
рейтинг. С оглед подобряване на 
разбирането за независимост на 
агенциите за кредитен рейтинг спрямо 
лица, на които се присъжда рейтинг, е 
целесъобразно да се разширят 
съществуващите правила за конфликти 
на интереси, причинени от служителите 
на агенциите за кредитен рейтинг и за 
онези, причинени от акционери или 
членове, които имат важна позиция в 
рамките на агенцията за кредитен 
рейтинг. Ето защо агенциите за 
кредитен рейтинг следва да се 
въздържат от присъждане на кредитни 
рейтинги или следва да обявяват, че 
кредитният рейтинг може да бъде 
засегнат, когато акционер или член, 
притежаващ 10 % от правата на глас в 
тази агенция, е също така член на 
административния или надзорния съвет 
на оценяваното лице или е инвестирал 
в оценявано лице. Освен това, когато 
акционер или съдружник е в състояние 
да окаже съществено влияние върху 
дейността на агенцията за кредитен 
рейтинг, това лице не следва да 
предоставя консултантски или 
съвещателни услуги на оценяваното 
лице или на свързана трета страна по 
отношение на корпоративната или 
правна структура, активите, пасивите 
или дейността.

единствено по отношение на конфликти 
на интереси, причинени от рейтинговите 
анализатори, лицата, одобряващи 
кредитните рейтинги, или други лица, 
наети в агенциите за кредитен рейтинг. 
Регламентът обаче не казва нищо по 
отношение на потенциални конфликти 
на интереси във връзка с акционери или 
членове на агенциите за кредитен 
рейтинг. С оглед подобряване на 
независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг спрямо лица, на които 
се присъжда рейтинг, е целесъобразно 
да се разширят съществуващите правила 
за конфликти на интереси, причинени от 
служителите на агенциите за кредитен 
рейтинг и за онези, причинени от 
акционери или членове, които имат 
важна позиция в рамките на агенцията 
за кредитен рейтинг. Ето защо 
агенциите за кредитен рейтинг следва да 
се въздържат от присъждане на 
кредитни рейтинги, когато акционер 
или член, притежаващ права на глас в 
тази агенция, е също така член на 
административния или надзорния съвет 
на оценяваното лице, е инвестирал в 
оценявано лице или е имал отношения 
с оценяваното лице или свързана 
трета страна, което може да доведе 
до конфликт на интереси. Освен това, 
когато акционер или съдружник е в 
състояние да окаже съществено влияние 
върху дейността на агенцията за 
кредитен рейтинг, това лице не следва 
да предоставя консултантски или 
съвещателни услуги на оценяваното 
лице или на свързана трета страна по 
отношение на корпоративната или 
правна структура, активите, пасивите 
или дейността.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Разбирането за независимост на 
агенциите за кредитен рейтинг ще бъде 
особено засегнато в случай, че едни и 
същи акционери или членове 
инвестират в различни агенции за 
кредитен рейтинг, които не 
принадлежат към една и съща група от 
агенции за кредитен рейтинг, или поне 
ако тази инвестиция достигне 
определен размер, който би могъл да 
позволи на тези акционери или 
членове да упражняват известно 
влияние върху дейността на 
агенцията. Ето защо с цел да се 
гарантира независимостта (и 
разбирането за независимост) на 
агенциите за кредитен рейтинг, е 
уместно да се предвидят по-строги 
правила относно отношенията между 
агенциите за кредитен рейтинг и 
техните акционери. По тази причина 
никое лице не следва едновременно да
има участие от 5% или повече 
процента в повече от една агенция за 
кредитен рейтинг, освен ако 
засегнатите агенции принадлежат
към една и съща група.

(15) Независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг би могла да бъде 
особено засегната, в случай че едни и 
същи акционери или членове 
инвестират в различни агенции за 
кредитен рейтинг, които не 
принадлежат към една и съща група от 
агенции за кредитен рейтинг. Ето защо с 
цел да се избегнат реални и 
потенциални конфликти на интереси 
и да се гарантира независимостта на 
агенциите за кредитен рейтинг, е 
уместно да се предвидят по-строги 
правила относно отношенията между 
агенциите за кредитен рейтинг и 
техните акционери. По тази причина 
никой акционер или член на агенция за 
кредитен рейтинг не следва 
едновременно да инвестира в друга 
агенция за кредитен рейтинг, освен ако 
последната не принадлежи към 
същата група.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Евентуални сливания на 
регистрирани агенции за кредитен 
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рейтинг, по-специално на тези, 
свързани с голяма агенция, биха довели 
до намаляване на избора на 
емитентите измежду различни 
агенции на пазара и до изчезването на 
конкуренти. Възможно е това да 
създаде трудности за емитентите, 
когато им се налага да наемат една 
или повече агенции за кредитен 
рейтинг. Ето защо е уместно да се 
забрани на агенциите за кредитен 
рейтинг да инвестират в други 
агенции за кредитен рейтинг, както и 
временно да се забранят сливанията 
между големи агенции за кредитен 
рейтинг и техните конкуренти.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целта да се гарантира 
достатъчна независимост на 
агенциите за кредитен рейтинг 
изисква инвеститорите да не 
притежават едновременно 
инвестиции от 5 % или повече в 
повече от една агенция за кредитен 
рейтинг. Директива 2004/109/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно 
хармонизиране изискванията за 
прозрачност по отношение на 
информацията за емитентите, 
чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар изисква 
лицата, контролиращи над 5 % от 
правата на глас в дружество, 
регистрирано на борсата, да 
оповестяват публично това с оглед 
inter alia на интереса на 

заличава се
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инвеститорите да са наясно със 
структурата за гласуване в подобно 
дружество. Смята се, че 5 % от 
правата на глас са сериозен дял, чрез 
който може да се влияе върху 
структурата на гласуване в дадено 
дружество. Следователно е уместно 
използването на прага от 5 % с цел 
ограничаване на едновременното 
инвестиране в повече от една агенция 
за кредитен рейтинг. Тази мярка не 
може да се смята за 
непропорционална, като се има 
предвид, че всички регистрирани 
агенции за кредитен рейтинг в Съюза 
не са регистрирани за борсова 
търговия и следователно не са обект 
на правилата за прозрачност и 
процедурните правила, които се 
прилагат спрямо дружествата, 
регистрирани за борсова търговия в 
ЕС. Често нерегистрираните на 
борсата предприятия се управляват 
посредством акционерни протоколи 
или споразумения, а броят на 
акционерите или членовете 
обикновено е незначителен. 
Следователно, макар и миноритарен, 
делът в нерегистрирана на борсата 
агенция за кредитен рейтинг може да 
окаже голямо влияние. Независимо от 
това, с цел да се гарантира 
възможността за чисто 
икономически инвестиции в 
агенциите за кредитен рейтинг, това 
ограничение за едновременно 
инвестиране в повече от една агенция 
за кредитен рейтинг няма да обхваща 
инвестиции, реализирани чрез 
колективни инвестиционни схеми, 
управлявани от трети страни, 
независими от инвеститора и извън 
обхвата на неговото.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Използването на кредитни 
рейтинги не би следвало да предизвика 
автоматична реакция в случай на 
понижаване на рейтинг на дългови 
инструменти, независимо дали тези 
инструменти са публични или 
частни. В случай на понижаване на 
рейтинга на държавен дълг,
автоматично се понижава и 
рейтингът на местните органи и 
дружества от засегнатата държава 
членка, дори ако са в добро финансово 
състояние. Това автоматично 
понижаване на рейтинг не би 
трябвало да доведе до автоматична 
продажба на дялове, тъй като 
самите инвеститори следва да 
оценят емитента. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Що се отнася до рейтингите на 
държавните дългови инструменти, 
от значение е да се избягва 
процикличност на пазара, основана 
единствено на съобщение за 
евентуално преразглеждане на 
рейтинга на държава членка. Ето 
защо не следва да се публикуват 
перспективи за рейтинг на държавен 
дълг. В случай на значими фактори, 
които налагат преразглеждане, 
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засегнатата агенция за кредитен 
рейтинг следва да публикува рейтинг, 
като излага обективните причини, 
обосноваващи актуализацията на 
рейтинга.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С оглед на особеностите на 
държавните рейтинги и с цел 
намаляване на риска от неустойчивост, е 
необходимо да се изисква от агенциите 
за кредитен рейтинг да публикуват тези 
рейтинги едва след затварянето 
дневната търговия на борсите, 
установени в Съюза, както и поне един 
час преди тяхното отваряне.

(32) С оглед на особеностите на 
държавните рейтинги и с цел 
намаляване на риска от неустойчивост, е 
необходимо да се изисква от агенциите 
за кредитен рейтинг да публикуват тези 
рейтинги едва след затварянето 
дневната търговия на борсите, 
установени в Съюза, както и поне един 
час преди тяхното отваряне. Освен това 
изглежда важно установяването на 
още по-строги правила за боравене с 
поверителна информация. Агенция за 
кредитен рейтинг следва да може да 
забави разкриването пред 
обществеността на поверителна
информация, при условие че не е 
вероятно това забавяне да подведе 
обществеността и че емитентът 
действително може да гарантира 
поверителността на тази 
информация. Списъкът с лица с право 
да получат информация съгласно 
правилото за 12 часа следва да е 
ограничен и ясно определен от 
оценяваното лице. 

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Предвид спецификата на 
рейтингите на държавните дългови 
инструменти и на значимото им 
въздействие не само върху пазара, но и 
върху икономиката на засегнатата 
държава членка, на агенциите за 
кредитен рейтинг следва да се 
забрани предоставянето на 
спонтанни рейтинги за държавните 
дългови инструменти. Ако държава 
членка не желае да бъде оценена, 
инвеститорите имат на свое 
разположение надеждна 
документация, въз основа на която да 
оценят този дълг, като например 
докладите на Комисията, на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) 
и Международния валутен фонд 
(МВФ).

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) За да се разгледа по-добре 
въпросът с държавния дълг, 
Комисията следва да внесе доклад в 
Европейския парламент и в Съвета за 
учредяването на изцяло независима 
публична Европейска агенция за 
кредитен рейтинг, която да оценява 
кредитоспособността на държавния 
дълг на държавите членки. Този 
доклад следва да установи дали 
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съществуваща институция може да 
изпълни задачата за присъждане на 
рейтинг на държавен дълг. Този 
доклад следва да включва, ако е 
целесъобразно, законодателно 
предложение. Новата публична 
Европейска агенция за кредитен 
рейтинг следва да разполага с 
необходимия персонал и ресурси, за да 
гарантира високото качество на 
оценяване.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32в) С оглед спецификата на 
рейтингите на държавните дългови 
инструменти и за да се избегне 
рискът „заразата“ да обхване и други 
държави членки, изявления, 
обявяващи преразглеждане на 
рейтингите на дадена група от 
държави, следва да се забранят, дори 
ако са придружени от национални 
доклади.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ С настоящия регламент се въвежда общ 
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регулаторен подход за повишаване на 
добросъвестността, прозрачността, 
отговорността, доброто управление и 
надеждността на дейностите по 
определяне на кредитен рейтинг, който 
да допринесе за качеството на 
кредитните рейтинги, присъждани в 
Съюза, като по този начин се спомага за 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и в същото време се постига 
високо ниво на защита на потребителите 
и инвеститорите. С него се установяват 
условия за присъждане на кредитни 
рейтинги и правила за организацията и 
функционирането на агенциите за 
кредитен рейтинг, включително техните 
акционери и съдружници, с цел да се 
насърчи независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг, избягването на 
конфликти на интереси и подобряването 
на защита на потребителите и 
инвеститорите.

регулаторен подход за повишаване на 
добросъвестността, прозрачността, 
отговорността и доброто управление на 
дейностите по определяне на кредитен 
рейтинг, който да допринесе за 
качеството на кредитните рейтинги, 
присъждани в Съюза, като по този 
начин се спомага за доброто 
функциониране на вътрешния пазар и в 
същото време се постига високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите. С него се установяват 
условия за присъждане на кредитни 
рейтинги и правила за организацията и 
функционирането на агенциите за 
кредитен рейтинг, включително техните 
акционери и съдружници, с цел да се 
насърчи независимостта на агенциите за 
кредитен рейтинг, избягването на 
конфликти на интереси и подобряването 
на защита на потребителите и 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -a) (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-а) Буква а) се заменя със следното:
„а) „кредитен рейтинг“ означава 
информационна услуга, която се 
предоставя на инвеститори и 
потребители относно 
кредитоспособността на дадено лице, 
дълг или финансово задължение, 
дългова ценна книга, 
преференциална акция или друг 
финансов инструмент, или на 
емитент на такъв дълг или финансово 
задължение, дългови ценни книжа, 
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преференциална акция или друг 
финансов инструмент, изразено чрез 
установена и определена система за 
класиране в рейтингови категории и 
предмет на режим от задължения;“

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 – буква 3a) (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. в член 3 се добавя следният 
параграф:
2a. ЕОЦКП предава проекти за 
регулаторни технически стандарти, 
където допълнително разработва и 
при необходимост приспособява 
определението за кредитен рейтинг 
от параграф 1а) и изключенията от 
параграф 2 въз основа на редовен 
преглед.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10–14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -a) (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 1 – буква дa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следната буква аа):
„да) „помощник-рейтингов 
анализатор“ означава лице, чието 
задължение е да подпомага работата 
на основния анализатор“

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 1 – буква ц)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ц) „рейтингова перспектива“ означава 
становище по отношение на вероятната 
посока на изменение на кредитния 
рейтинг в краткосрочен и средносрочен 
план.

ц) „рейтингова перспектива“ означава 
изявление по отношение на вероятната 
посока на изменение на кредитния 
рейтинг в краткосрочен и средносрочен 
план, включително наблюдение на 
дългови инструменти, въз основа на 
обективни критерии.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 1 – буква цa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ца) „спонтанен рейтинг“ означава 
кредитен рейтинг, присъждан от 
агенциите за кредитен рейтинг не по 
искане на емитента.
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Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 3 – параграф 1 – буква цв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

цв) „коефициент на точност“ 
означава коефициентът за измерване 
на способността на агенцията за 
кредитен рейтинг да присъжда 
високи рейтинги на емитенти, които 
не са в неизпълнение и ниски рейтинги 
на емитентите в неизпълнение;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член 4a:
„Член 4а

Рейтинги на държавни дългови 
инструменти

1.Когато агенция за кредитен 
рейтинг присъди рейтинг за държавен 
дългов инструмент, надлежно се 
отчита спецификата на този 
рейтинг и въздействието му върху 
общата финансова стабилност.
2. Държава членка може да реши да 
не позволява оценяването на нейния 
държавен дълг. Спонтанните 
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рейтинги на държавни дългови 
инструменти са забранени.
3. Плановите рейтинги на държавни 
дългови инструменти са изцяло в 
съответствие с член 8, параграф 5.“

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a Член 5a
Предоверяване на финансовите 

институции в кредитните рейтинги
Предоверяване на финансовите 

институции в кредитните рейтинги
Кредитните институции, 
инвестиционните посредници, 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване, управляващите 
и инвестиционните дружества, лицата, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, и централните контрагенти 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ xx/201x на Европейския парламент и 
на Съвета от xx xxx 201x г. относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
изготвят своя собствена оценка на 
кредитния риск и при определянето на 
кредитоспособността на дадено лице 
или финансов инструмент не се 
доверяват единствено или механично
на кредитните рейтинги. Компетентните 
органи, отговорни за надзора на тези 
предприятия, следят отблизо 
целесъобразността на процесите за 
кредитна оценка на предприятията.

Кредитните институции, 
инвестиционните посредници, 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване, управляващите 
и инвестиционните дружества, лицата, 
управляващи фондове за алтернативни 
инвестиции, и централните контрагенти 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ xx/201x на Европейския парламент и 
на Съвета от xx xxx 201x г. относно 
извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции 
изготвят своя собствена оценка на 
кредитния риск и при определянето на 
кредитоспособността на дадено лице 
или финансов инструмент не се 
доверяват единствено на кредитните 
рейтинги. Компетентните органи, 
отговорни за надзора на тези 
предприятия, следят отблизо 
целесъобразността на процесите за 
кредитна оценка на предприятията.
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Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Невалидност на договорни 
изисквания, които разчитат 
прекомерно на външни рейтинги при 
управлението на индивидуални или 
колективни портфейли 
1. Анулира се всяка договорна 
разпоредба за продукт за управление 
на колективен или индивидуален 
портфейл, която изисква изборът на 
ценни книжа в портфейла да е 
основан изцяло на външни рейтинги и 
да се управлява в съответствие с тях.
2. Анулира се всяка договорна 
разпоредба, която позволява на 
кредитор да изиска от емитента на 
облигациите предсрочно изплащане 
преди нормалното им приключване, в 
случай на понижаване на присъден 
външен рейтинг за конкретния 
инструмент.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 5г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5г
Предоверяване на кредитните 

рейтинги в законодателството на ЕС
Правото на Съюза не се позовава на 
кредитни рейтинги за регулаторни 
цели и се отменят всички разпоредби, 
които се съдържат в секторното 
законодателство, които 
постановяват задължение за 
отчитане на рейтингите преди 
инвестиране или консултиране на 
трети във връзка с инвестиционни 
решения. До…* Комисията  
представя подробен доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на този член в 
законодателството на Съюза, 
включително, където е целесъобразно, 
в законодателни предложения. Този
доклад предоставя препоръки относно 
развитието на собствения 
капацитет за оценяване с цел 
избягването на проциклични реакции 
на промените в рейтингите. 
____________
* OВ: моля въведете дата: шест 
месеца след влизане в сила.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7a (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. В член 6 уводната част на 
параграф 3 се замества със следното:
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„3. По искане на агенция за кредитен 
рейтинг ЕОЦКП може да я освободи 
от спазване на изискванията съгласно 
раздел А, точки 2, 5,  6 и 9 от 
приложение I и член 7, параграфи 2 и
4, в случай че агенцията за кредитен 
рейтинг може да докаже, че тези 
изисквания не са пропорционални 
предвид естеството, мащаба и 
сложността на нейната стопанска 
дейност, както и предвид естеството и 
различните видове присъждани 
кредитни рейтинги, както и че:“ 

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7б (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. В член 6, параграф 3, точка а) се 
замества от следното:
„a) агенцията за кредитен рейтинг 
има по-малко от 50 рейтингови 
анализатори;“

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7в (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. В член 6 се добавя следният 
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параграф:
„3а. ЕОЦКП разработва насоки 
съгласно член 16, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010, които 
установяват нови начини за плащане, 
за да гарантира, че изборът и 
възнаграждението на агенциите за 
кредитен рейтинг са изцяло 
независими от оценяваното лице, 
като изчаква заключенията от 
доклада, представен от Комисията 
относно модела „емитентът 
заплаща“, съгласно член 39, параграф 
1.“

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Акционер или съдружник в агенция за 
кредитен рейтинг, който притежава 
най-малко 5 % от капитала или 
правата на глас в тази агенция:

1. Акционер или съдружник в агенция за 
кредитен рейтинг:

а) не притежава 5 % или повече от 
капитала на друга агенция за кредитен 
рейтинг. Тази забрана не се прилага 
спрямо участия в диверсифицирани 
колективни инвестиционни схеми, 
включително управлявани фондове 
като пенсионни фондове и фондове, 
свързани с животозастраховането, 
при условие че участието в 
диверсифицирани колективни 
инвестиционни схеми не му позволява 
да упражнява значително влияние 
върху икономическите дейности на 
тези схеми;

а) не е акционер или член на друга 
агенция за кредитен рейтинг, нито по 
друг начин държи пряко или непряко 
дял в друга агенция за кредитен 
рейтинг;
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б) няма правото или правомощието 
да упражнява 5 % или повече от 
правата на глас в друга агенция за 
кредитен рейтинг;
в) няма правото или правомощието да 
назначава или отстранява членове на 
административния, управителния или 
надзорния орган на друга агенция за 
кредитен рейтинг;

в) няма правото или правомощието да 
назначава или отстранява членове на 
административния, управителния или 
надзорния орган на друга агенция за 
кредитен рейтинг;

г) не е член на административния, 
управителния или надзорния орган на 
друга агенция за кредитен рейтинг;

г) не е член на административния, 
управителния или надзорния орган на 
друга агенция за кредитен рейтинг;

д) няма правото да упражнява или не 
упражнява действително доминиращо 
влияние или контрол върху друга 
агенция за кредитен рейтинг.

д) няма правото да упражнява или не 
упражнява действително доминиращо 
влияние или контрол върху друга 
агенция за кредитен рейтинг.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6аа
Забрана на сливания между и 

придобивания на определени агенции 
за кредитен рейтинг

Регистрирана агенция за кредитен 
рейтинг, която е генерирала над 20 % 
от общите си годишни приходи за 
дейности, свързани с кредитен 
рейтинг в Съюза или която 
принадлежи към група от агенции за 
кредитен рейтинг, генерирала такива 
приходи, няма право да извършва 
сливане или да придобива друга 
регистрирана агенция за кредитен 
рейтинг за период от 10 години, 
считано от …*, освен ако не 
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принадлежат към една и съща група 
от агенции за кредитен рейтинг, 
считано от …*.
____________
* OВ: моля въведете дата на влизане в 
сила.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6ба
Максимален дял на плановите 

рейтинги
Максималният процент на 
плановите рейтинги за всеки от 
класовете активи в областта на 
банкирането, застраховането и 
предприятията се установява на 25 % 
от условната стойност на пазара. 
Максималният процент на 
плановите рейтинги се установява на 
25 % от условната стойност на 
пазара.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 7 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За всеки клас активи водещият 
рейтингов анализатор и помощник-
рейтинговият анализатор няма да 
наблюдават повече от съответно 
осем и десет емитента.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 8 – параграф 5 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рейтингови перспективи за рейтинг 
на държавни дългови инструменти не 
се публикуват. В случай на значими 
фактори, които налагат преглед, 
засегнатата агенция за кредитен 
рейтинг следва да публикува рейтинг, 
който излага обективните причини, 
обосноваващи актуализацията на 
рейтинга.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 8 – параграф 5 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плановите рейтинги за държавни 
дългови инструменти се издават по 
начин, който гарантира 
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индивидуалната специфика на 
съответната анализирана страна. 
Изявление, което обявява 
преразглеждането на конкретна група 
държави се забранява, дори ако е 
придружено от индивидуални 
национални доклади.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенциите за кредитен рейтинг 
гарантират, че кредитните рейтинги или 
рейтинговите перспективи се представят 
и обработват в съответствие с 
изискванията, изложени в раздел Г от 
приложение I. “;

2. Агенциите за кредитен рейтинг 
гарантират, че кредитните рейтинги и 
рейтинговите перспективи се представят 
и обработват в съответствие с 
изискванията, изложени в раздел Г от 
Приложение I. Агенциите за кредитен 
рейтинг не представят фактори 
извън свързаните с рейтингите и 
избягват да дават  оценки и анализи 
извън обсега на рейтингите.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До разкриването на пазара на 
информация относно рейтинга, 
агенцията за кредитен рейтинг ще 
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съхранява поверителността на 
информацията. Агенцията за 
кредитен рейтинг поддържа списък 
на лицата с достъп до информацията 
преди разкриването й и на лицата, до 
които се изпраща информацията 
преди това разкриване.
Списъкът с лица, на които 
информацията е била съобщена 
предварително, следва за целта да се 
ограничи до лица, определени от всяко 
оценявано лице.
По отношение на обработката на 
поверителна информация и списъка с 
вътрешни лица се прилага член 6 от 
Директива 2003/6/ЕО.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 11б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б
Успеваемост на агенциите за 

кредитен рейтинг
1. Която и да е регистрирана или 
сертифицирана агенция за кредитен 
рейтинг публикува своите степени на 
просрочване за всеки клас активи, в 
рамките на всяка рейтингова 
категория и своите коефициенти за 
точност за всеки клас активи. 
ЕОЦКП извършва наблюдения на тези 
степени, като акцентира върху 
силните и слаби страни на всяка 
агенция за кредитен рейтинг.
2. ЕОЦКП анализира и оценява 
успеваемостта на агенциите за 
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кредитен рейтинг, като използва 
данните в своето централно 
хранилище за рейтинги (CEREP). 
ЕОЦКП сравнява степените на 
просрочване на агенциите за кредитен 
рейтинг и коефициентите на 
точност за всеки клас активи. 
ЕОЦКП публикува годишен доклад 
относно своята сравнителна оценка, 
включително система за оценяване на 
успеваемостта.
3. Годишният доклад се публикува на 
уебсайта на ЕОЦКП.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 35а – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Прилаганият режим на 
гражданска отговорност е този на 
страната, в която е обичайният 
адрес на понеслия щетата 
инвеститор към момента, в който се 
е случила щетата.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 24 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 39 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЕС ще извърши вътрешна оценка 
на кредитоспособността на 
държавите-членки на Европейския 
съюз. За тази цел ще се създаде 
независима обществена европейска 
агенция за кредитен рейтинг или на 
съществуваща независима 
институция от Съюза ще бъде 
поверена задачата за оценка на 
кредитоспособността на държавния 
дълг на държавите-членки. До …* 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета за 
преценка дали задачата по този член 
следва да бъде възложена на нова или 
съществуваща институция и да се 
даде препоръка със законодателно 
предложение. Комисията ще оцени 
също така въпросите, свързани с 
персонала и ресурсите, необходими за 
гарантирането на пълната 
независимост на институцията. 
___________
* OВ моля, въведете дата: шест 
месеца след влизане в сила.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 24a (нова)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Член 39a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

добавя се следният параграф 24a:
„Член 39а

Персонал и ресурси на ЕОЦКП
До …* ЕОЦКП прави оценка на 
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своите потребности от персонал и 
ресурси, които възникват от 
поемането на неговите правомощия и 
задължения по настоящия регламент 
и ще внесе доклад пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията.
___________
* OВ моля, въведете дата: 12 месеца 
след влизане в сила“.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ I – точка 1 – буква б) – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Приложение I – раздел Б – точка 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„аа) акционер или съдружник в агенция 
за кредитен рейтинг, който пряко или 
косвено притежава най-малко 10 % 
от капитала или правата на глас в 
тази агенция за кредитен рейтинг 
или може по друг начин да упражнява 
значително влияние върху 
икономическите дейности на 
агенцията за кредитен рейтинг, 
притежава пряко или косвено 
финансови инструменти на оценявано 
лице или на свързано с него трето лице 
или има други преки или косвени 
интереси, свързани със собственост в 
тези лица, което участие е различно от 
участие в диверсифицирани колективни 
инвестиционни схеми, включително 
управлявани фондове като пенсионни 
фондове и фондове, свързани с 
животозастраховането, което не му 
позволява да упражнява значително 
влияние върху икономическите 
дейности на тази схема;

„аа) акционер или съдружник в агенция 
за кредитен рейтинг притежава пряко 
или косвено финансови инструменти на 
оценявано лице или на свързано с него 
трето лице или има други преки или 
косвени интереси, свързани със 
собственост в тези лица, което участие е 
различно от участие в диверсифицирани 
колективни инвестиционни схеми, 
включително управлявани фондове като 
пенсионни фондове и фондове, свързани 
с животозастраховането, което не му 
позволява да упражнява значително 
влияние върху икономическите 
дейности на тази схема;
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Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ I – точка 1 – буква б) – подточка iii
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Приложение I – раздел Б – точка 3 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ба) кредитният рейтинг се присъжда на 
оценявано лице или свързано с него 
трето лице, което пряко или косвено 
притежава най-малко 10 % от капитала 
или правата на глас в тази агенция за 
кредитен рейтинг;

„ба) кредитният рейтинг се присъжда на 
оценявано лице или свързано с него 
трето лице, което пряко или косвено 
притежава капитала или правата на глас 
в тази агенция за кредитен рейтинг;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ I – точка 1 – буква б) – подточка iv
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Приложение I – раздел Б – точка 3 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ва) акционер или съдружник в агенция 
за кредитен рейтинг, който пряко или 
косвено притежава най-малко 10 % 
от капитала или правата на глас в 
тази агенция за кредитен рейтинг 
или може по друг начин да упражнява 
значително влияние върху 
икономическите дейности на 
агенцията за кредитен рейтинг, е 
член на управителния или надзорния 
орган на оценяваното лице или на 
свързано с него трето лице;

„ва) акционер в агенция за кредитен 
рейтинг е член на управителния или 
надзорния орган на оценяваното лице 
или на свързано с него трето лице;

Or. en
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Изменение 43

Предложение за регламент – акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ I – точка 4 – буква е)
Регламент (ЕО) № 1060/2009
Приложение I – раздел Г – точка 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в точка 5 първата алинея се заменя 
със следното:

е) в точка 5 първата алинея се заличава.

5. При обявяването на кредитен 
рейтинг или рейтингова перспектива 
агенцията за кредитен рейтинг 
обяснява в съобщенията си за пресата 
или в доклади ключовите елементи, 
върху които се основава кредитният 
рейтинг или рейтинговата 
перспектива.”;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст на предложението

Дейността на Агенциите за кредитен рейтинг (АКР) указва по-широко влияние върху 
поведението на участниците във финансовия и икономическия живот и върху 
съществуването на обществените институции, като продължава да предизвиква голям 
интерес за обществеността и разпалва политически дебати. С оглед на това нейното 
регламентиране представлява един доста специфичен и деликатен аспект на най-общия 
процес на реформа във функционирането на финансовите пазари. 

Проблемът беше разгледан от европейските институции сравнително наскоро с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 и с последвалия го Регламент (ЕО) № 513/2011, акт за 
изменение, свързан с реформата в надзора на финансовия сектор и предназначен по-
специално да  възложи специфични правомощия и отговорности на новосъздадения 
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Европейският парламент от своя 
страна прие незаконодателна резолюция през юни 2011 г. (въз основа на Съобщение на 
Комисията от юни 2010 г.), в която призовава за по-силна регулаторната рамка и 
изтъква необходимостта от намаляване на предоверяването към рейтинговите агенции. 

Фактът, че в рамките на по-малко от две години за трети път се повдига този въпрос е 
показателен за сложността на проблема, но също доказва необходимостта от намиране 
на по-ефективни отговори на проблемите, които все още не са решени. 

2. Най-важните елементи от предложението на Комисията
а) Разширяване на приложното поле на регламента спрямо рейтинговите перспективи
Предложението за Регламент COM(2011)0747 за изменение на Регламент (ЕО) № 
1060/2009 поставя акцент върху проблема с предоверяването от страна на 
инвеститорите и емитентите на ценни книжа спрямо външните рейтинги на Агенциите 
за кредитен рейтинг (АКР) и съответно се стреми да насърчи използването на вътрешни 
рейтинги; 

Предложението на Комисията разширява приложното поле на рейтингови правила и 
спрямо рейтинговите перспективи. Измененият текст призовава по-специално АКР да 
уточнят периода, в който се очакват промени в кредитния рейтинг.

б) Изменения по отношение на използването на кредитен рейтинг
В чл. 5а от новия регламент се забранява на определени финансови институции да се 
основават единствено на външни кредитни рейтинги при оценяването на 
кредитоспособността. Това правило произтича от принципите, установени от Съвета за 
финансова стабилност от октомври 2010 г., за намаляване на зависимостта от 
рейтингите на агенциите. Други изменения се отнасят до намаляване на риска от 
предоверяване на рейтингите от страна на участниците на финансовите пазари що се 
отнася до структурираното финансиране. Емитентите на структурирани финансови 
инструменти ще трябва да направят едновременно запитване към две различни 
кредитни агенции за два кредитни рейтинга.
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Накрая, що се отнася до предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, 
от националните органи се изисква да гарантират, че транспонирането на 
законодателството на Общността се извършва така, че да се утвърди принципа на 
предотвратяване на  предоверяването на кредитните рейтинги.

в) Независимост на Агенциите за кредитен рейтинг
Наборът от изменения е насочен към разрешаването на конфликтите на интереси между 
модела „емитентът заплаща“ и акционерите на Агенциите за кредитен рейтинг. 
Установяват се по-специално няколко принципа: а) максимален праг от 5 % на 
акционерно участие, което всеки съдружник или акционер в дадена агенция може да 
притежава от друга агенция за кредитен рейтинг; б) правилото за ротация (което да се 
прилага в случай на поискан кредитен рейтинг) за Агенциите за кредитен рейтинг, 
ангажирани от емитента с цел да се предотврати една и съща агенция да остане 
ангажирана за по-дълго от три години или за по-дълго от една година, в случай, че 
оценява повече от десет кредитни инструмента, емитирани от емитента. Приемането на 
правилото за ротация между Агенциите за кредитен рейтинг за задължително, има за 
цел да създаде по-голяма конкуренция на рейтинговия пазар.

г) Оповестяване на рейтинга
Предложението засилва задълженията относно оповестяването на рейтинга на 
емитентите, по начин по който оцененият субект да разполага с необходимото време и 
с възможността да провери дали има грешки в оценяването и да подготви 
контрааргументи. 

д) Кредитен рейтинг на държавния дълг
Въпросът за кредитните рейтинги на държавните дългове, несъмнено представлява 
отделна и специфична област. Този пункт се изтъква за първи път, за да се подчертае 
фактът, че правилата, регулиращи кредитните рейтинги по държавния дълг, под всяка 
една форма, следва да бъдат укрепени с цел постигане на по-висок стандарт на 
рейтинга. В чл. 8, параграф 2, се постановява, че Агенциите за кредитен рейтинг са 
длъжни да правят оценки на кредитните рейтинги на държавния дълг на всеки шест, 
вместо на всеки дванадесет месеца. Тези оценки следва да бъдат оповестявани едва 
след затварянето на дневната търговия на борсите, установени в Съюза, и поне един час 
преди тяхното отваряне. На Агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат наложени 
нови задължения за прозрачност, по-специално по отношение на наемането на човешки 
ресурси, използвани за изготвянето на рейтингите.

е) Европейската агенция за кредитен рейтинг
В разрез с призива на Европейския парламент в неговото предложение за Резолюция от 
8 юни 2011 г., предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 
Европейската комисия, не включва никакво предложение относно учредяването на 
Европейска агенция за кредитен рейтинг. Тази тема обаче следва да бъде отново 
предложена на обсъждане във връзка с този доклад .

ж) Други значими новости по темата
Проверката на рейтинговите методи, използвани от Агенциите за кредитен рейтинг 
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(АКР), извършена от страна на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и 
въвеждането на режим за гражданска отговорност за Агенциите за кредитен рейтинг 
(АКР) въз основа на принципа за изместване на тежестта на доказване.

Въз основа на няколко много важни и широко приложими точки, представящи няколко 
аспекта, които трябва да бъдат изяснени и засилени, за да се избегне нежелано 
въздействие при прилагането им. 

3. Предложения на докладчика
Част от измененията, представени в текста на Европейската комисия, са в тази посока, 
докато друга част от тях целят да повдигнат въпроси, които не са изложени в 
предложението за нов Регламент, давайки иновативни предложения и показвайки 
възможни алтернативни решения.
 Тези изменения се отнасят по-специално до следното:

1) преодоляване на настоящото определение за „кредитен рейтинг” като 
„становище”, заменено от него с ново определение, което да се основава на 
схващането за рейтинга като „информационна услуга”;

2) забраната за непоискан кредитен рейтинг (unsolicited) за държавния дълг и за 
едновременното откриване или създаване от Европейската комисия на 
независим орган, който да извършва дейност по оценката на 
кредитоспособността на държавите членки на ЕС;

3) необходимост от внимателно преразглеждане на действащите правила, извън 
вече предвиденото от новото предложените за Регламент, с цел отмяна на 
всички разпоредби, които задължават публични и частни участници, 
автоматично отчитат кредитните рейтинги и техните последствия (по-специално 
по отношение на клаузите по договорите, които предвиждат автоматична 
продажба на ценни книжа, в случай на понижаване на нивото на класификация 
(downgrade) и онези, които предвиждат предварително изкупуване, ако 
рейтингът падне под определено ниво);

4) въвеждане на забрана за кръстосани акционерни участия що се отнася до 
контрола или управлението на повече от една агенция за кредитен рейтинг; 
въвеждането на забрана за акционерно или финансово участие от страна на 
агенция за кредитен рейтинг в оценявани дружества;

5) ограничение на евентуални закупувания или сливания от страна на агенциите за 
кредитен рейтинг, които вече са генерирали съществено количество сделки в 
областта на рейтинговата дейност в ЕС;

6) възможност за ограничаване на за пазарни квоти по отношение на броя и/или 
стойността на кредитните рейтинги на участниците на финансовите пазари и 
структурираните инструменти;

7) възложената на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) задача да 
представя ежегодно оценка за ефективността и резултатите от работата на АКР 
въз основа на точно определени критерии;

8) задачата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да изготвя 
нови предложения относно начините на плащане, правещи подбора и 
класирането на Агенциите за кредитен рейтинг напълно независещи от субекта, 
който е предмет на оценката.

 Основната цел е да се сложи начало на дискусия, в рамките на която да бъдат взети 
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предвид различните подходи и гледни точки, но която накрая да успее да постави 
Агенциите за кредитен рейтинг на мястото, което им се полага, при което техните 
оценки ще бъдат разглеждани като информация, която трябва да бъде взета предвид, 
без това обаче да им дава по-особен статут и да автоматично води до последици за 
дейността на стопанските и финансовите субекти и обществените институции чрез 
проциклично отрицателно въздействие. В този смисъл става дума прекратяване на 
ситуациите, при които сроковете и начина на комуникация твърде често биват 
решавани едностранно от рейтинговите агенции, въпреки че оповестена информация е 
значима, нова и оригинална, особено по отношение на анализа на състоянието и 
перспективите на публичната администрация.


