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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0747),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0420/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
(αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
από το σουηδικό Κοινοβούλιο, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής 
πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ...1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της …2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σημασία των προβλέψεων 
αξιολόγησης για τους επενδυτές και τους 
εκδότες και των επιπτώσεών τους στις 
αγορές είναι συγκρίσιμη με τη σημασία και 
τις επιπτώσεις των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, 
όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 που αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις είναι 
απαλλαγμένες από συγκρούσεις 
συμφερόντων, ακριβείς και διαφανείς, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται και στις 
προβλέψεις αξιολόγησης. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα πρακτική σε θέματα εποπτείας, 
ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού 
εφαρμόζονται στις προβλέψεις 
αξιολόγησης. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει έναν ορισμό για τις προβλέψεις 
αξιολόγησης και διευκρινίζει ποιες 
συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται 
στις εν λόγω προβλέψεις. Ο ορισμός αυτός 
διευκρινίζει τους κανόνες και παρέχει 
ασφάλεια δικαίου. Ο ορισμός των 
προβλέψεων αξιολόγησης, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει μια άποψη σχετικά με την 
πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας 
βραχυπρόθεσμα, η οποία συνήθως 
αναφέρεται ως «καθεστώς πιστοληπτικής 
επιτήρησης» (credit watch).

(4) Η σημασία των προβλέψεων 
αξιολόγησης για τους επενδυτές και τους 
εκδότες και των επιπτώσεών τους στις 
αγορές είναι συγκρίσιμη με τη σημασία και 
τις επιπτώσεις των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, 
όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 που αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις είναι 
απαλλαγμένες από συγκρούσεις 
συμφερόντων, ακριβείς και διαφανείς, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται και στις 
προβλέψεις αξιολόγησης. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα πρακτική σε θέματα εποπτείας, 
ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού 
εφαρμόζονται στις προβλέψεις 
αξιολόγησης. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει έναν ορισμό για τις προβλέψεις 
αξιολόγησης και διευκρινίζει ποιες 
συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται 
στις εν λόγω προβλέψεις. Ο ορισμός αυτός 
διευκρινίζει τους κανόνες και παρέχει 
ασφάλεια δικαίου. Ο ορισμός των 
προβλέψεων αξιολόγησης, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει μια άποψη σχετικά με την 
πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας 
βραχυπρόθεσμα, η οποία συνήθως 
αναφέρεται ως «καθεστώς πιστοληπτικής 
επιτήρησης» (credit watch). Η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων που καταρτίζει η 
ΕΑΚΑΑ, ώστε οι δραστηριότητες που 
εποπτεύονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού να περιλαμβάνουν, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, και άλλες 
δημοσιεύσεις των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
προέβλεπε ήδη την πρώτη σειρά μέτρων 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και των δραστηριοτήτων τους 
όσον αφορά τις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας. Αρκετές 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού το 2009 
βασίζονταν ήδη στους στόχους 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και εντοπισμού, διαχείρισης 
και, στο μέτρο του δυνατού, αποφυγής 
οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων 
που θα μπορούσε να προκύψει. Παρόλο 
που παρέχουν μια καλή βάση, οι ισχύοντες 
κανόνες δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
επαρκώς το θέμα αυτό. Οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
εξακολουθούν να μην θεωρούνται 
επαρκώς ανεξάρτητοι φορείς. Η επιλογή 
και η αμοιβή του οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας από την 
αξιολογούμενη οντότητα (πρότυπο «ο 
εκδότης πληρώνει») δημιουργεί εγγενείς 
συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς από τους 
υφιστάμενους κανόνες. Σύμφωνα με το 
πρότυπο αυτό, υπάρχουν κίνητρα που 
ενθαρρύνουν τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να 
εκδίδουν εφησυχαστικές αξιολογήσεις 
σχετικά με τον εκδότη, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν μακροχρόνια 
επαγγελματική σχέση που τους εγγυάται 
έσοδα ή να εξασφαλίσουν πρόσθετες 

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
προέβλεπε ήδη την πρώτη σειρά μέτρων 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και των δραστηριοτήτων τους 
όσον αφορά τις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας. Αρκετές 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού το 2009 
βασίζονταν ήδη στους στόχους 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και εντοπισμού, διαχείρισης 
και, στο μέτρο του δυνατού, αποφυγής 
οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων 
που θα μπορούσε να προκύψει. Παρόλο 
που παρέχουν μια καλή βάση, οι ισχύοντες 
κανόνες δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
επαρκώς το θέμα αυτό. Οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
εξακολουθούν να μην θεωρούνται 
επαρκώς ανεξάρτητοι φορείς. Η επιλογή 
και η αμοιβή του οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας από την 
αξιολογούμενη οντότητα (πρότυπο «ο 
εκδότης πληρώνει») δημιουργεί εγγενείς 
συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς από τους 
υφιστάμενους κανόνες. Σύμφωνα με το 
πρότυπο αυτό, υπάρχουν κίνητρα που 
ενθαρρύνουν τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να 
εκδίδουν εφησυχαστικές αξιολογήσεις 
σχετικά με τον εκδότη, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν μακροχρόνια 
επαγγελματική σχέση που τους εγγυάται 
έσοδα ή να εξασφαλίσουν πρόσθετες 
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εργασίες και έσοδα. Επιπλέον, οι σχέσεις 
μεταξύ των μετόχων των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
και των αξιολογούμενων οντοτήτων 
μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις 
συμφερόντων που δεν αντιμετωπίζονται 
επαρκώς από τους υφιστάμενους κανόνες.
Επομένως, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που εκδίδονται βάσει του 
προτύπου «ο εκδότης πληρώνει» μπορεί να 
θεωρηθούν ως αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που εξυπηρετούν τον εκδότη 
και όχι ως αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που χρειάζεται ο επενδυτής.
Με την επιφύλαξη των συμπερασμάτων 
της έκθεσης που θα υποβάλει η Επιτροπή 
σχετικά με το πρότυπο «ο εκδότης 
πληρώνει» έως το Δεκέμβριο του 2012 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 
είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που 
εφαρμόζονται στους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
αξιοπιστίας των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται 
στο πλαίσιο του προτύπου «ο εκδότης 
πληρώνει».

εργασίες και έσοδα. Επιπλέον, οι σχέσεις 
μεταξύ των μετόχων των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
και των αξιολογούμενων οντοτήτων 
μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις 
συμφερόντων που δεν αντιμετωπίζονται 
επαρκώς από τους υφιστάμενους κανόνες.
Επομένως, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που εκδίδονται βάσει του 
προτύπου «ο εκδότης πληρώνει» μπορεί να 
θεωρηθούν ως αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που εξυπηρετούν τον εκδότη 
και όχι ως αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας που χρειάζεται ο επενδυτής.
Με την επιφύλαξη των συμπερασμάτων 
της έκθεσης που θα υποβάλει η Επιτροπή 
σχετικά με το πρότυπο «ο εκδότης 
πληρώνει» έως το Δεκέμβριο του 2012 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 
είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που 
εφαρμόζονται στους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
αξιοπιστίας των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται 
στο πλαίσιο του προτύπου «ο εκδότης 
πληρώνει». Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ 
πρέπει να ασχοληθεί με το ενδεχόμενο 
εναλλακτικών μοντέλων πληρωμών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
επιλογή και η αμοιβή του οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
είναι πλήρως ανεξάρτητη από την 
αξιολογούμενη οντότητα.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας σε κάθε ένα 
από τους παρακάτω τομείς αξιολόγησης 
πρέπει να οριστεί ένα όριο, πέρα από το 
οποίο δεν θα επιτρέπεται στους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας να αυξάνουν την κάλυψη των 
ζητηθεισών αξιολογήσεων. Πρώτον, για 
τον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον 
εταιρικό τομέα, το μέγιστο ποσοστό των 
ζητηθεισών αξιολογήσεων για κάθε μία 
από τις τρεις κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων πρέπει να οριστεί στα 25% της 
αγοράς από την άποψη του ονομαστικού 
ποσού. Δεύτερον, για τα δομημένα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα το μέγιστο 
ποσοστό των ζητηθεισών αξιολογήσεων 
πρέπει να οριστεί στα 25% της αγοράς 
από την άποψη του ποσού. Ο λόγος για το 
όριο του 25% είναι διττός: αφενός 
κανένας οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα 
αξιολογούσε την πλειονότητα των 
εκδοτών/εκδόσεων για μία συγκεκριμένη 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων· 
αφετέρου, δεδομένου ότι οι εκδότες 
ομολογιών αξιολογούνται συνήθως από 
δύο οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, ένα τέτοιο 
μέτρο θα έδινε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας να αξιολογούν 
μέχρι 25% των εκδοτών ή των εκδόσεων 
ομολογιών για μία συγκεκριμένη 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανεξαρτησία ενός οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
έναντι μιας αξιολογούμενης οντότητας 
επηρεάζεται επίσης από ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων οποιωνδήποτε 
σημαντικών μετόχων της με την 
αξιολογούμενη οντότητα: Ένας μέτοχος 
ενός οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να είναι 
μέλος του διοικητικού ή εποπτικού 
συμβουλίου μιας αξιολογούμενης
οντότητας ή ενός συνδεδεμένου τρίτου 
μέρους. Οι κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 εξετάζουν τέτοιου είδους 
καταστάσεις μόνο όσον αφορά τις
συγκρούσεις συμφερόντων που 
προκαλούνται από αναλυτές 
αξιολογήσεων, άτομα που εγκρίνουν τις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή 
άλλους υπαλλήλους των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων που 
προκαλούνται από τους μετόχους ή τα 
μέλη των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου 
να ενισχυθεί η αντίληψη της 
ανεξαρτησίας των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
έναντι των αξιολογούμενων οντοτήτων, 
είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
υφιστάμενοι κανόνες που ισχύουν για τις 
συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες 
προκαλούνται από τους υπαλλήλους των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και σε αυτές που προκαλούνται 
από τους μετόχους ή τα μέλη που κατέχουν 
σημαντική θέση εντός του οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ως εκ τούτου, ο οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 

(13) Η ανεξαρτησία ενός οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
έναντι μιας αξιολογούμενης οντότητας 
επηρεάζεται επίσης από ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων οποιωνδήποτε 
σημαντικών μετόχων της με την 
αξιολογούμενη οντότητα: Ένας μέτοχος 
ενός οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να είναι 
μέλος του διοικητικού ή εποπτικού 
συμβουλίου μιας οντότητας ή ενός 
συνδεδεμένου τρίτου μέρους που ζήτησε 
αξιολόγηση από τον οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Οι κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009 εξετάζουν τέτοιου είδους 
καταστάσεις μόνο όσον αφορά τις 
συγκρούσεις συμφερόντων που 
προκαλούνται από αναλυτές 
αξιολογήσεων, άτομα που εγκρίνουν τις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή 
άλλους υπαλλήλους των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων που 
προκαλούνται από τους μετόχους ή τα 
μέλη των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου 
να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας έναντι των αξιολογούμενων 
οντοτήτων, είναι σκόπιμο να επεκταθούν 
οι υφιστάμενοι κανόνες που ισχύουν για 
τις συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες 
προκαλούνται από τους υπαλλήλους των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και σε αυτές που προκαλούνται 
από τους μετόχους ή τα μέλη που κατέχουν 
σημαντική θέση εντός του οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ως εκ τούτου, ο οργανισμός αξιολόγησης 
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απέχει από την έκδοση αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας ή θα πρέπει να 
κοινοποιεί ότι η αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να 
επηρεαστεί, σε περίπτωση που ένας 
μέτοχος ή μέλος που κατέχει το 10% των 
δικαιωμάτων ψήφου του συγκεκριμένου 
οργανισμού είναι επίσης μέλος του 
διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου της 
αξιολογούμενης οντότητας ή έχει 
επενδύσει στην αξιολογούμενη οντότητα.
Επιπλέον, όταν ένας μέτοχος ή μέλος είναι 
σε θέση να επηρεάσει σημαντικά την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, το άτομο αυτό δεν θα πρέπει 
να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στην αξιολογούμενη οντότητα ή 
συνδεδεμένο τρίτο μέρος αυτής όσον 
αφορά την εταιρική ή νομική δομή, τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις ή 
τις δραστηριότητες της.

πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
απέχει από την έκδοση αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας σε περίπτωση 
που ένας μέτοχος ή μέλος που κατέχει
δικαιώματα ψήφου στο συγκεκριμένο 
οργανισμό είναι επίσης μέλος του 
διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου της 
αξιολογούμενης οντότητας ή έχει 
επενδύσει στην αξιολογούμενη οντότητα ή 
είχε οιαδήποτε άλλη σχέση με την 
αξιολογούμενη οντότητα ή οιονδήποτε 
σχετιζόμενο με αυτήν τρίτον, η οποία 
μπορεί δυνητικά να προκαλέσει 
σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, όταν 
ένας μέτοχος ή μέλος είναι σε θέση να 
επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική 
δραστηριότητα του οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, το 
άτομο αυτό δεν θα πρέπει να παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην 
αξιολογούμενη οντότητα ή συνδεδεμένο 
τρίτο μέρος αυτής όσον αφορά την 
εταιρική ή νομική δομή, τα περιουσιακά 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις ή τις 
δραστηριότητες της.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η αντίληψη της ανεξαρτησίας των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας θα επηρεαζόταν ιδιαίτερα σε 
περίπτωση που οι ίδιοι μέτοχοι ή μέλη 
επενδύουν σε διαφορετικούς οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, τουλάχιστον εάν η επένδυση 
αυτή φθάσει σε ένα ορισμένο μέγεθος που 
μπορεί να επιτρέψει τους μετόχους ή τα 

(15) Η ανεξαρτησία των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα
μπορούσε να επηρεασθεί ιδιαίτερα σε 
περίπτωση που οι ίδιοι μέτοχοι ή μέλη 
επενδύουν σε διαφορετικούς οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να
αποφευχθούν υφιστάμενες ή ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων και να
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μέλη αυτά να ασκήσουν ορισμένη 
επιρροή στη λειτουργία του οργανισμού.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία (και η 
αντίληψη της ανεξαρτησίας) των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τις 
σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
και τους μετόχους τους. Για το λόγο αυτό, 
κανένα πρόσωπο δεν πρέπει ταυτόχρονα 
να κατέχει συμμετοχή 5% και άνω σε 
έναν ή περισσότερους από έναν 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, εκτός εάν οι εν λόγω 
οργανισμού ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τις 
σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
και τους μετόχους τους. Για το λόγο αυτό, 
ένας μέτοχος ή μέλος ενός οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
δεν πρέπει ταυτόχρονα να επενδύει σε 
άλλο οργανισμό αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, εκτός εάν ο 
οργανισμός αυτός ανήκει στον ίδιο όμιλο.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ενδεχόμενες συγχωνεύσεις 
εγγεγραμμένων οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, ιδίως με τη 
συμμετοχή ενός μεγάλου οργανισμού, θα 
συνεπάγονταν τη μείωση των επιλογών 
των εκδοτών μεταξύ των διαφορετικών 
οργανισμών της αγοράς και την εξάλειψη 
των ανταγωνιστών. Αυτό μπορεί να 
δημιουργήσει δυσκολίες για τους εκδότες 
κατά τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων 
νέων οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. Για το λόγο 
αυτό, κρίνεται σκόπιμο να μην 
επιτρέπεται στους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
να επενδύουν σε άλλους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
και να απαγορευτούν προσωρινά οι 
συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων 
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οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και των ανταγωνιστών τους.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο στόχος της διασφάλισης επαρκούς 
ανεξαρτησίας των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
συνεπάγεται ότι οι επενδυτές δεν πρέπει 
να κατέχουν ταυτόχρονα επενδύσεις 5% 
και άνω σε περισσότερους από έναν 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Η οδηγία 2004/109/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, 
για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά προβλέπει ότι τα πρόσωπα εκείνα 
που ελέγχουν το 5% των δικαιωμάτων 
ψήφου σε μια εισηγμένη εταιρεία θα 
πρέπει να το δημοσιοποιούν στο κοινό, 
μεταξύ άλλων, λόγω του ενδιαφέροντος 
των επενδυτών να γνωρίζουν τις αλλαγές 
στη διάρθρωση των δικαιωμάτων ψήφου 
της εν λόγω εταιρείας. Το 5% των 
δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται, 
επομένως, σημαντική συμμετοχή, που 
μπορεί να επηρεάσει τη διάρθρωση των 
δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
χρησιμοποιηθεί το επίπεδο του 5% για 
τον περιορισμό της ταυτόχρονης 
επένδυσης σε περισσότερους από έναν 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Αυτό το μέτρο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί δυσανάλογο, καθώς όλοι οι 

διαγράφεται
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εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας στην Ένωση 
είναι επιχειρήσεις που δεν είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ως εκ 
τούτου δεν υπόκεινται στους κανόνες 
διαφάνειας και διαδικασίας που ισχύουν 
για τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ. 
Συχνά, οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις 
διέπονται από πρωτόκολλα ή συμφωνίες 
των μετόχων και ο αριθμός των μετόχων 
ή μελών είναι συνήθως χαμηλός. Ως εκ 
τούτου, ακόμη και μια θέση μειοψηφίας 
σε ένα μη εισηγμένο οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
θα μπορούσε να έχει επιρροή. Ωστόσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
εξακολουθούν να είναι δυνατές οι αμιγώς 
οικονομικές επενδύσεις σε οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
ο περιορισμός της ταυτόχρονης 
επένδυσης σε περισσότερους από έναν 
οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν θα πρέπει να επεκταθεί σε 
επενδύσεις που διοχετεύονται μέσω 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους 
οποίους διαχειρίζονται τρίτοι, 
ανεξάρτητοι από τον επενδυτή που δεν 
υπόκεινται στην επιρροή του.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η χρήση των αξιολογήσεων δεν 
πρέπει να εγείρει αυτόματες αντιδράσεις 
σε περίπτωση υποβάθμισης χρεωστικών 
τίτλων, ανεξάρτητα αν οι τίτλοι αυτοί 
είναι κρατικοί ή ιδιωτικοί. Σε περίπτωση 
υποβάθμισης δημοσίου χρέους, οι τοπικές 
αρχές και οι επιχειρήσεις με έδρα το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
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υποβαθμίζονται αυτόματα, ακόμα και αν 
είναι οικονομικά υγιείς. Αυτή η αυτόματη 
υποβάθμιση δεν πρέπει να οδηγεί σε 
αυτόματη πώληση του τίτλου, καθώς οι 
ίδιοι οι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν 
τον εκδότη. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Όσον αφορά τις αξιολογήσεις 
δημοσίου χρέους, είναι σημαντικό να 
αποφεύγεται η φιλοκυκλικότητα της 
αγοράς βάσει απλώς της ανακοίνωσης 
πιθανής αναθεώρησης της αξιολόγησης 
ενός κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, δεν 
πρέπει να δημοσιεύεται καμία προοπτική 
αξιολόγησης σε σχέση με δημόσιο χρέος. 
Σε περίπτωση που σημαντικοί λόγοι 
απαιτούν αναθεώρηση της αξιολόγησης, 
ο εκάστοτε οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να 
δημοσιεύει αξιολόγηση όπου θα 
αναφέρονται οι αντικειμενικοί λόγοι 
στους οποίους βασίζεται η αναθεώρηση.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των αξιολογήσεων 
δημόσιου χρέους και προκειμένου να 

(32) Λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των αξιολογήσεων 
δημόσιου χρέους και προκειμένου να 
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μειωθεί ο κίνδυνος αστάθειας, είναι 
σκόπιμο να απαιτηθεί από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας να μην δημοσιεύουν αυτές τις 
αξιολογήσεις παρά μόνο μετά το πέρας 
των εργασιών των τόπων συναλλαγών που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και 
τουλάχιστον μία ώρα πριν από το άνοιγμα 
τους.

μειωθεί ο κίνδυνος αστάθειας, είναι 
σκόπιμο να απαιτηθεί από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας να μην δημοσιεύουν αυτές τις 
αξιολογήσεις παρά μόνο μετά το πέρας 
των εργασιών των τόπων συναλλαγών που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και
τουλάχιστον μία ώρα πριν από το άνοιγμα 
τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι κανόνες σχετικά με τη 
διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών. 
Ένας οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να καθυστερεί την 
κοινοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
καθυστέρηση αυτή δεν είναι πιθανόν να 
παραπλανήσει το κοινό και ότι ο εκδότης 
μπορεί πράγματι να διασφαλίσει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Ο 
κατάλογος των ατόμων που μπορούν να 
λαμβάνουν πληροφορίες υπό το καθεστώς 
των 12 ωρών πρέπει να είναι 
περιορισμένος και να προσδιορίζεται με 
σαφήνεια από την αξιολογούμενη 
οντότητα. 

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 
αξιολογήσεων δημοσίου χρέους και του 
σημαντικού αντικτύπου των 
αξιολογήσεων αυτών όχι μόνο στην αγορά 
αλλά και στην οικονομία του 
εμπλεκόμενου κράτους μέλους, δεν πρέπει 
να επιτρέπεται στους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
να παρέχουν μη ζητηθείσες αξιολογήσεις 
δημόσιου χρέους. Εάν ένα κράτος μέλος 
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δεν επιθυμεί να αξιολογηθεί, οι επενδυτές 
έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστη 
τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του 
χρέους του, όπως τις εκθέσεις της 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Για την καλύτερη διευθέτηση του 
ζητήματος του δημοσίου χρέους, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία ενός 
πλήρως ανεξάρτητου δημοσίου 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας που θα 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
φερεγγυότητας του δημοσίου χρέους των 
κρατών μελών. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
προσδιορίσει εάν η αξιολόγηση δημοσίου 
χρέους μπορεί να εκτελεστεί από ένα 
υπάρχον θεσμικό όργανο. Η έκθεση της 
Επιτροπής πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, νομοθετική 
πρόταση. Ο νέος δημόσιος ευρωπαϊκός 
οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας πρέπει να στελεχωθεί με το 
κατάλληλο προσωπικό και να λάβει τους 
απαραίτητους πόρους, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται αξιολόγηση υψηλής 
ποιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32γ) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 
αξιολογήσεων δημοσίου χρέους και 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
μετάδοσης των επιπτώσεων στα κράτη 
μέλη, πρέπει να απαγορεύονται οι 
ανακοινώσεις σχετικά με την 
αναθεώρηση αξιολόγησης μιας 
δεδομένης ομάδας χωρών, ακόμα και αν 
συνοδεύονται από εκθέσεις ανά χώρα.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή 
ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση 
της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της 
υπευθυνότητας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της αξιοπιστίας των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, συμβάλλοντας 
έτσι στην ποιότητα των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται 
στην Ένωση και στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών.
Ορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση 
των αξιολογήσεων πιστοληπτικής 
ικανότητας και τους κανόνες για την 
οργάνωση και συμπεριφορά των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή 
ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση 
της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της 
υπευθυνότητας και της χρηστής 
διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα των 
αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας 
που εκδίδονται στην Ένωση και στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
των επενδυτών. Ορίζει τις προϋποθέσεις 
για την έκδοση των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας και τους 
κανόνες για την οργάνωση και 
συμπεριφορά των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
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ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
μετόχων και των μελών τους, ώστε να 
προωθείται η ανεξαρτησία τους, να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων και να ενισχύεται η 
προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών.

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων και 
των μελών τους, ώστε να προωθείται η 
ανεξαρτησία τους, να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις συμφερόντων και να 
ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών 
και των επενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: υπηρεσία πληροφοριών που 
παρέχεται σε επενδυτές και καταναλωτές 
σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα 
μιας οντότητας, ενός χρέους ή 
οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών 
τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ή του 
εκδότη ενός χρέους ή οικονομικής 
υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, 
προνομιούχων μετοχών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία 
εκδίδεται μέσω καθιερωμένου και 
καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης 
με κατηγορίες αξιολόγησης και 
υπόκειται σε καθεστώς ευθύνης·

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
2α. H EAKAA πρέπει να υποβάλει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα 
οποία θα επεξεργάζονται περαιτέρω και, 
εάν χρειαστεί, θα προσαρμόζουν τον 
ορισμό της αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας που διατυπώνεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), καθώς και τις 
εξαιρέσεις που διατυπώνονται στην 
παράγραφο 2, στο πλαίσιο μιας τακτικής 
επανεξέτασης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«εα) «εφεδρικός αναλυτής αξιολογήσεων: 
πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη 
της εργασίας του κύριου αναλυτή·»
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Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ) «προοπτική αξιολόγησης»: μια γνώμη
σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση μιας 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.»·

κγ) «προοπτική αξιολόγησης»: μια
δήλωση σχετικά με την πιθανή 
κατεύθυνση μιας αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα, η οποία περιλαμβάνει 
καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ α) «μη ζητηθείσα αξιολόγηση»: 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
την οποία οι οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας αναλαμβάνουν 
χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί από τον 
εκδότη.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο κγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ γ) «δείκτης ακρίβειας»: δείκτης για τη
μέτρηση της ικανότητας των οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
να αποδίδουν υψηλές αξιολογήσεις σε 
εκδότες που θα είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρέωσεις τους και 
χαμηλές αξιολογήσεις σε εκδότες που δεν 
θα είναι σε θέση να το κάνουν.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4α

Αξιολογήσεις δημοσίου χρέους
1. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
εκδίδει αξιολόγηση δημοσίου χρέους,
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της αξιολόγησης αυτής 
και οι επιπτώσεις στην οικονομική 
σταθερότητα γενικότερα.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει ότι δεν επιτρέπει την 
αξιολόγηση του δημοσίου χρέους του. Οι 
μη ζητηθείσες αξιολογήσεις δημοσίου 
χρέους απαγορεύονται.
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3. Οι ζητηθείσες αξιολογήσεις δημοσίου 
χρέους πρέπει να τηρούν πλήρως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3.»

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α Άρθρο 5α
Υπερβολική εξάρτηση χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων από τις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας

Υπερβολική εξάρτηση χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων από τις αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, οι εταιρείες διαχείρισης και 
επένδυσης, οι διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/201x του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της xx xxx 201x για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών διεξάγουν 
δική τους αξιολόγηση κινδύνου και δεν 
βασίζονται αποκλειστικά ή μηχανιστικά
στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας για την αξιολόγηση της 
φερεγγυότητας μιας οντότητας ή ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι αρμόδιες 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
εποπτεία αυτών των επιχειρήσεων 
ελέγχουν στενά την επάρκεια των 
διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας των επιχειρήσεων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, οι εταιρείες διαχείρισης και 
επένδυσης, οι διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/201x του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της xx xxx 201x για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών διεξάγουν 
δική τους αξιολόγηση κινδύνου και δεν 
βασίζονται αποκλειστικά στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας 
μιας οντότητας ή ενός χρηματοπιστωτικού 
μέσου. Οι αρμόδιες αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την εποπτεία αυτών των 
επιχειρήσεων ελέγχουν στενά την επάρκεια 
των διαδικασιών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Ακυρότητα των συμβατικών απαιτήσεων 
που εξαρτώνται υπερβολικά από τις 
εξωτερικές αξιολογήσεις για τη 
διαχείριση ατομικών ή κοινών 
χαρτοφυλακίων 
1. Συμβατικές διατάξεις για τη διαχείριση 
κοινών ή ατομικών χαρτοφυλακίων, οι 
οποίες απαιτούν η διαχείριση και επιλογή 
των τίτλων του χαρτοφυλακίου να γίνεται 
αποκλειστικά βάσει εξωτερικών 
αξιολογήσεων, θεωρούνται άκυρες.
2. Συμβατικές διατάξεις οι οποίες 
επιτρέπουν στον πιστωτή να ζητήσει 
πρόωρη αποπληρωμή από τον εκδότη 
των ομολογιών, σε σχέση με τη φυσική 
τους λήξη, σε περίπτωση υποβάθμισης 
της εξωτερικής αξιολόγησης για τον 
συγκεκριμένο τίτλο, θεωρούνται άκυρες.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5δ
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Υπερβολική εξάρτηση από τις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

στη νομοθεσία της ΕΕ
Η νομοθεσία της ΕΕ δεν αναφέρεται στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για ρυθμιστικούς σκοπούς, και πρέπει να 
καταργηθούν οι διατάξεις της τομεακής 
νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν την 
υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη οι 
αξιολογήσεις πριν τις επενδύσεις ή πριν 
την παροχή επενδυτικών συμβουλών. 
Έως την ...*, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με 
την ενσωμάτωση του παρόντος άρθρου 
στη νομοθεσία της ΕΕ, συνοδευόμενη, 
κατά περίπτωση, από νομοθετικές 
προτάσεις. Η έκθεση αυτή περιέχει 
συστάσεις για τη δημιουργία ιδίων 
ικανοτήτων αξιολόγησης, ώστε να 
αποφεύγονται οι αυτόματες φιλοκυκλικές 
αντιδράσεις στις αλλαγές των 
αξιολογήσεων. 
____________
* ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: έξι μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από τα 
εξής:
«3. Κατόπιν αιτήματος οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εξαιρεί οργανισμό 
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αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
από την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του παραρτήματος Ι ενότητα Α 
σημεία 2, 5, 6 και 9 και του άρθρου 7 
παράγραφοι 2 και 4, εφόσον ο 
οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι, λόγω της φύσης, της κλίμακας και 
της πολυπλοκότητας των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, 
καθώς και της φύσης και του φάσματος 
της έκδοσης των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας, οι 
απαιτήσεις αυτές δεν είναι σε αναλογία 
και ότι:»

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«α) ο οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας απασχολεί 
λιγότερους από 50 αναλυτές 
αξιολογήσεων·»

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Στο άρθρο 6 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«3α. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 16 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) 1095/2010, καθιερώνοντας νέα 
μοντέλα πληρωμών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η επιλογή και η αμοιβή 
των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας είναι πλήρως 
ανεξάρτητη από την αξιολογούμενη 
οντότητα, εν αναμονή των 
συμπερασμάτων της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με το πρότυπο «ο 
εκδότης πληρώνει» σύμφωνα με το άρθρο 
39 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας μέτοχος ή ένα μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας που κατέχει τουλάχιστον το 
5% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου αυτού του οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
δεν θα πρέπει

1. Ένας μέτοχος ή ένα μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν θα πρέπει:

α) να κατέχει το 5% και άνω του
κεφαλαίου οποιουδήποτε άλλου 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Αυτή η απαγόρευση δεν 
ισχύει για τα μερίδια σε προγράμματα 
διαφοροποιημένων συλλογικών 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

α) να είναι μέτοχος ή μέλος ενός άλλου 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας ή να έχει, με άλλο τρόπο, 
κάποιο άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό 
συμφέρον σε άλλο οργανισμό αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας·
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κεφαλαίων υπό διαχείριση, όπως τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλίσεις 
ζωής, με την προϋπόθεση ότι οι 
εκμεταλλεύσεις σε προγράμματα 
διαφοροποιημένων συλλογικών 
επενδύσεων δεν του δίνουν την 
δυνατότητα να ασκεί σημαντική επιρροή 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 
εν λόγω προγραμμάτων·

β) έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να 
ασκεί το 5% ή άνω των δικαιωμάτων 
ψήφου σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·
γ) έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να 
διορίζει ή να παύει μέλη του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου 
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

γ) να έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να 
διορίζει ή να παύει μέλη του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου 
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

δ) είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου 
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

δ) να είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου 
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

ε) έχει την εξουσία να ασκεί, ή πράγματι 
ασκεί, δεσπόζουσα επιρροή ή έλεγχο σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

ε) να έχει την εξουσία να ασκεί, ή 
πράγματι ασκεί, δεσπόζουσα επιρροή ή 
έλεγχο σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α α
Απαγόρευση των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών ορισμένων οργανισμών 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Δεν επιτρέπεται σε εγγεγραμμένο 
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οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας του οποίου πάνω από το 20% 
των συνολικών ετησίων εσόδων 
προέρχεται από δραστηριότητες 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
στην ΕΕ ή ο οποίος ανήκει σε έναν όμιλο 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας με τα προαναφερθέντα έσοδα, 
να συγχωνευτεί με άλλο εγγεγραμμένο 
οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας ή να εξαγοράσει αυτόν, για 10 
έτη από την ...*, εκτός εάν ανήκουν στον 
ίδιο όμιλο οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας την ...*.
____________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 6 β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β α
Μέγιστο ποσοστό ζητηθεισών 

αξιολογήσεων
Το μέγιστο ποσοστό των ζητηθεισών 
αξιολογήσεων για κάθε μία από τις εξής 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: τον 
τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον 
εταιρικό τομέα, ορίζεται στα 25% της 
αγοράς από την άποψη του ονομαστικού 
ποσού.
Το μέγιστο ποσοστό των ζητηθεισών 
αξιολογήσεων για τα δομημένα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα ορίζεται στα 
25% της αγοράς από την άποψη του 
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ονομαστικού ποσού.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για κάθε κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων ο κύριος και ο εφεδρικός 
αναλυτής αξιολογήσεων παρακολουθούν 
αντίστοιχα έως οκτώ και έως δέκα 
εκδότες.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προοπτικές αξιολόγησης δημοσίου 
χρέους δεν δημοσιοποιούνται. Σε 
περίπτωση που σημαντικοί λόγοι 
απαιτούν αναθεώρηση της αξιολόγησης, 
ο εμπλεκόμενος οργανισμός αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιοποιεί 
αξιολόγηση όπου αναφέρονται οι 
αντικειμενικοί λόγοι στους οποίους 
βασίζεται η αναθεώρηση.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ζητηθείσες αξιολογήσεις δημοσίου 
χρέους εκδίδονται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ανάλυση των 
μεμονωμένων ιδιαιτεροτήτων της 
εκάστοτε χώρας. Οι ανακοινώσεις 
σχετικά με την αναθεώρηση αξιολόγησης 
μιας δεδομένης ομάδας χωρών 
απαγορεύονται, ακόμα και αν 
συνοδεύονται από εκθέσεις ανά χώρα.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζουν 
ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας και οι προοπτικές αξιολόγησης 
παρουσιάζονται και αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι ενότητα Δ.»

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζουν 
ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας και οι προοπτικές αξιολόγησης 
παρουσιάζονται και αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι ενότητα Δ. Οι 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν παρουσιάζουν στοιχεία 
που δεν σχετίζονται με τις αξιολογήσεις 
και αποφεύγουν κρίσεις και αναλύσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
αξιολογήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας διατηρεί την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση, μέχρι 
αυτές να δημοσιοποιηθούν στην αγορά. Ο 
οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας διατηρεί κατάλογο ατόμων 
που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
πριν τη δημοσιοποίησή τους και ατόμων 
στα οποία οι πληροφορίες παρέχονται 
πριν τη δημοσιοποίησή τους.
Ο κατάλογος των ατόμων στα οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται εκ των 
προτέρων περιλαμβάνει μόνο τα άτομα 
που προσδιορίζονται από την εκάστοτε 
αξιολογούμενη οντότητα για το σκοπό 
αυτό.
Εφαρμόζεται το άρθρο 6 της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ σχετικά με τη διαβίβαση 
εμπιστευτικών πληροφοριών και τον 
κατάλογο προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 11 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11β
Απόδοση των οργανισμών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας
1. Οι εγγεγραμμένοι ή πιστοποιημένοι 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας δημοσιοποιούν τα ποσοστά 
αθέτησης για κάθε κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο 
κάθε κατηγορίας αξιολόγησης, καθώς και 
τους δείκτες ακρίβειας για κάθε 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Η 
ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί τους δείκτες 
αυτούς και επισημαίνει τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας.
2. Η ΕΑΚΑΑ αναλύει και αξιολογεί την 
απόδοση των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
συλλέγονται στο κεντρικό αρχείο της 
(CEREP). Η ΕΑΚΑΑ συγκρίνει τα 
ποσοστά αθέτησης των υποχρεώσεων 
των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και τους 
δείκτες ακρίβειας για κάθε κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΑΚΑΑ 
δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση σχετικά με 
τη συγκριτική αξιολόγησή της, στην 
οποία περιλαμβάνεται ένα σύστημα 
διαβάθμισης της απόδοσης.
3. Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται στον 
ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 35 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το ισχύον καθεστώς αστικής 
ευθύνης είναι αυτό της χώρας όπου ο 
ζημιωθείς επενδυτής διατηρούσε τη 
συνήθη κατοικία του όταν 
προκλήθηκε η ζημία.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 24 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΕ αξιολογεί με εσωτερική 
διαδικασία την πιστοληπτική ικανότητα 
των κρατών μελών της. Για το λόγο αυτό 
δημιουργείται ανεξάρτητος ευρωπαϊκός 
δημόσιος οργανισμός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας ή ανατίθενται
αρμοδιότητες σε ένα υπάρχον ανεξάρτητο 
όργανο της ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας του 
δημοσίου χρέους των κρατών μελών. 
Έως την ...* η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο, στην οποία αποτιμά εάν 
οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο ενδείκνυται να ανατεθούν 
σε ένα νέο ή σε ένα υπάρχον όργανο και 
υποβάλλει σύσταση μαζί με νομοθετική 
πρόταση Η Επιτροπή αποτιμά επίσης τα 
ζητήματα σχετικά με τη στελέχωση και 
τους πόρους που απαιτούνται για να 
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διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία του 
εν λόγω οργάνου. 
___________
*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: έξι μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 24 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 39α

Προσωπικό και πόροι της ΕΑΚΑΑ
Έως την ...*, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε 
αποτίμηση των αναγκών σε προσωπικό 
και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η 
ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων 
της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
___________
*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.»

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«α α) ένας μέτοχος ή μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
10% ή περισσότερο είτε του κεφαλαίου 
είτε των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, ή είναι με άλλο τρόπο σε 
θέση να ασκεί σημαντική επιρροή στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, κατέχει άμεσα ή έμμεσα
χρηματοπιστωτικά μέσα της 
αξιολογούμενης οντότητας ή ενός 
σχετιζόμενου με αυτήν τρίτου ή έχει 
κάποιο άλλο άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό 
συμφέρον στην εν λόγω οντότητα ή τρίτο, 
με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα 
διαφοροποιημένων συλλογικών 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλαίων υπό διαχείριση, όπως 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλίσεις ζωής, 
τα οποία δεν του δίνουν τη δυνατότητα να 
ασκεί σημαντική επιρροή στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
προγράμματος·»

«α α) ένας μέτοχος ή μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοπιστωτικά μέσα της 
αξιολογούμενης οντότητας ή ενός 
σχετιζόμενου με αυτήν τρίτου ή έχει 
κάποιο άλλο άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό 
συμφέρον στην εν λόγω οντότητα ή τρίτο, 
με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα 
διαφοροποιημένων συλλογικών 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλαίων υπό διαχείριση, όπως 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλίσεις ζωής, 
τα οποία δεν του δίνουν τη δυνατότητα να 
ασκεί σημαντική επιρροή στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«βα) η αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας εκδίδεται σε σχέση με μια 
αξιολογούμενη οντότητα ή έναν 
σχετιζόμενο με αυτήν τρίτο που κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα 10% ή περισσότερο είτε 
του κεφαλαίου είτε των δικαιωμάτων

«βα) η αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας εκδίδεται σε σχέση με μια 
αξιολογούμενη οντότητα ή έναν 
σχετιζόμενο με αυτήν τρίτο που κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα κεφάλαιο ή δικαιώματα
ψήφου στον εν λόγω οργανισμό



PR\892526EL.doc 37/42 PE480.852v03-00

EL

ψήφου του εν λόγω οργανισμού
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«γα) ένας μέτοχος ή μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
10% ή περισσότερο είτε του κεφαλαίου 
είτε των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, ή είναι με άλλο τρόπο σε 
θέση να ασκεί σημαντική επιρροή στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, είναι μέλος του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου της αξιολογούμενης 
οντότητας ή ενός σχετιζόμενου με αυτήν 
τρίτου·

«γα) ένας μέτοχος ή μέλος ενός 
οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας είναι μέλος του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου της αξιολογούμενης 
οντότητας ή ενός σχετιζόμενου με αυτήν 
τρίτου·

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – σημείο 4 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009
Παράρτημα I – Ενότητα Δ – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Το πρώτο εδάφιο του σημείου 5, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ) Το πρώτο εδάφιο του σημείου 5
διαγράφεται.

5. Κατά την ανακοίνωση μιας 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή 
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προοπτικής αξιολόγησης, ο οργανισμός 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
εξηγεί στα δελτία τύπου ή τις εκθέσεις 
του τα βασικά υποκείμενα στοιχεία της 
αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας.»·

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο της πρότασης

Οι δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) έχουν 
σημαντικές συνέπειες για τη συμπεριφορά των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών φορέων 
και την πορεία των δημοσίων οργανισμών, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να προσελκύουν 
μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον και να προκαλούν έντονες πολιτικές συζητήσεις. Συνεπώς, η 
ρύθμιση των δραστηριοτήτων αυτών αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ειδικό ζήτημα στο 
πλαίσιο της γενικής μεταρρύθμισης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασχολήθηκαν με το θέμα πρόσφατα στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 και στον ακόμα πιο πρόσφατο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 513/2011, μία 
τροποποιητική πράξη που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας 
και αποσκοπεί ειδικότερα στην ανάθεση συγκεκριμένων εξουσιών και ευθυνών στη 
νεοσύστατη εποπτική αρχή (ΕΑΚΑΑ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του, 
ενέκρινε ψήφισμα μη νομοθετικού περιεχομένου τον Ιούνιο του 2011 (βάσει ανακοίνωσης 
της Επιτροπής του Ιουνίου του 2010), στο οποίο ζητεί ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης.

Το γεγονός ότι επιχειρείται τρίτη προσέγγιση μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια 
αποδεικνύει την πολυπλοκότητα του ζητήματος, καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης 
αποτελεσματικότερων λύσεων για ορισμένα προβλήματα που εκκρεμούν.

2. Βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής
α) Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την κάλυψη των προβλέψεων 
αξιολόγησης
Η πρόταση κανονισμού (COM(2011)0747) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009 επικεντρώνεται στο πρόβλημα της υπερβολικής εξάρτησης των επενδυτών και των 
εκδοτών από τις εξωτερικές αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ και επιχειρεί να ενθαρρύνει τη χρήση 
εσωτερικών αξιολογήσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τις 
αξιολογήσεις, περιλαμβάνοντας τις προβλέψεις αξιολόγησης. Οι τροποποιήσεις ζητούν 
συγκεκριμένα από τους ΟΑΠΙ να προσδιορίζουν πότε, δηλαδή μέσα σε ποιο συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο, αναμένεται να αλλάξει μία αξιολόγηση.

β) Τροπολογίες όσον αφορά τη χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας
Το άρθρο 5α του νέου κανονισμού απαγορεύει σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές οντότητες να 
βασίζουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αποκλειστικά σε εξωτερικές 
αξιολογήσεις. Ο κανονισμός συνάδει προς τις αρχές που καθόρισε το Συμβούλιο 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (FSB) τον Οκτώβριο του 2010 για τη μείωση της 
υπερβολικής εμπιστοσύνης στις αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ. Άλλες τροποποιήσεις αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής εξάρτησης των παραγόντων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά τα 
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δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι εκδότες δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων θα 
πρέπει να ζητούν δύο αξιολογήσεις ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς οργανισμούς.

Τέλος, όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ και τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων, οι εθνικοί νομοθέτες καλούνται να διασφαλίσουν ότι η κοινοτική νομοθεσία 
μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εδραιώνεται η αρχή της αποφυγής 
της υπερβολικής εξάρτησης από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

γ) Ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Η δέσμη των σχετικών τροποποιήσεων αποσκοπεί στη διευθέτηση συγκρούσεων 
συμφερόντων που σχετίζονται με το πρότυπο «ο εκδότης πληρώνει» και τους μετόχους των 
ΟΑΠΙ. Θεσπίζονται οι εξής αρχές: α) το μέγιστο όριο συμμετοχής, σύμφωνα με το οποίο τα 
μέλη ή οι μέτοχοι ενός οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλου οργανισμού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%· β) η αρχή της 
εναλλαγής (σε περίπτωση ζητηθεισών αξιολογήσεων) εφαρμόζεται σε οργανισμούς 
αξιολόγησης που ορίστηκαν από έναν εκδότη και αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι ένας 
οργανισμός δεν θα παραμένει στα καθήκοντά του για περισσότερο από τρία χρόνια ή 
περισσότερο από ένα χρόνο εάν εκδίδει αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για 
περισσότερα από δέκα δανειακά μέσα του ίδιου εκδότη. Η υποχρεωτική εναλλαγή των ΟΑΠΙ 
στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά αξιολογήσεων.

δ) Δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων
Η πρόταση ενισχύει τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων 
στους εκδότες, ούτως ώστε η αξιολογούμενη οντότητα να έχει το χρόνο και την ευκαιρία να 
ελέγξει την αξιολόγηση για πιθανά λάθη και να την αντικρούσει.

ε) Αξιολόγηση δημοσίου χρέους
Οι αξιολογήσεις δημοσίου χρέους αποτελούν αναμφίβολα ένα ξεχωριστό ζήτημα. Για πρώτη 
φορά δίνεται έμφαση στο ζήτημα αυτό, τονίζοντας ότι οι κανόνες σχετικά με τις αξιολογήσεις 
δημοσίου χρέους σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να ενισχυθούν με στόχο υψηλότερα πρότυπα 
αξιολόγησης. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 ορίζει ότι οι ΟΑΠΙ πρέπει να αναθεωρούν τις 
αξιολογήσεις δημοσίου χρέους κάθε έξι αντί για κάθε δώδεκα μήνες. Οι αξιολογήσεις δεν 
πρέπει να δημοσιοποιούνται μέχρι το πέρας των εργασιών και τουλάχιστον μία ώρα πριν από 
το άνοιγμα των αγορών διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Νέες υποχρεώσεις για διαφάνεια θα 
επιβληθούν στους ΟΑΠΙ, ιδίως όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την 
έκδοση αξιολογήσεων.

στ) Ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Αντίθετα με την έκκληση του Κοινοβουλίου στην πρόταση ψηφίσματος της 8ης Ιουνίου 
2011, η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 
δεν προβλέπει τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. 
Ωστόσο, το ζήτημα θα συζητηθεί ξανά στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.

ζ) Η πρόταση περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές καινοτομίες, όπως την επαλήθευση της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης των ΟΑΠΙ από την ΕΑΚΑΑ και ένα καθεστώς ευθύνης για τους 
ΟΑΠΙ, βάσει της αρχής της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης.

Σε γενικές γραμμές, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να 
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εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, ορισμένα σημεία χρειάζονται περαιτέρω 
διασαφήνιση και ενίσχυση για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών κατά την εφαρμογή 
των μέτρων. 

3. Οι προτάσεις του εισηγητή
Ορισμένες τροπολογίες του εισηγητή συνάδουν προς το κείμενο της Επιτροπής, ενώ άλλες 
επιχειρούν να προσεγγίσουν ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον προτεινόμενο νέο 
κανονισμό, υποβάλλοντας καινοτόμες προτάσεις και υποδεικνύοντας πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις.

 Τα συγκεκριμένα σημεία που καλύπτουν οι τροπολογίες περιλαμβάνουν τα εξής:
1) Να καταργηθεί ο ισχύων ορισμός της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως 

«γνώμης»· οι αξιολογήσεις ορίζονται εκ νέου ως «υπηρεσίες πληροφοριών».
2) Απαγορεύονται οι μη ζητηθείσες αξιολογήσεις δημοσίου χρέους και η Επιτροπή 

καλείται να διευκρινίσει εάν κάποιο υπάρχον όργανο θα μπορούσε να αξιολογήσει την 
πιστοληπτική ικανότητα των κρατών μελών ή θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα όργανο 
για το σκοπό αυτό.

3) Οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν προσεκτικά, πέρα από όσα 
προβλέπονται ήδη στον προτεινόμενο νέο κανονισμό, με στόχο την πλήρη κατάργηση 
της υποχρέωσης των δημοσίων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων να επιτρέπουν 
αυτόματες αξιολογήσεις και τις συνέπειες αυτών (αυτό αναφέρεται κυρίως στις 
συμβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι τίτλοι πωλούνται αυτόματα σε 
περίπτωση υποβάθμισης ή γίνεται αποπληρωμή σε περίπτωση που η αξιολόγηση 
πέσει κάτω από ορισμένο όριο).

4) Απαγορεύεται η αλληλοσυμμετοχή σε σχέση με τη διοίκηση ή τον έλεγχο 
περισσότερων από ενός ΟΑΠΙ. Οι ΟΑΠΙ δεν μπορούν να έχουν μετοχές ή 
χρηματοπιστωτικά συμφέροντα στην αξιολογούμενη οντότητα.

5) Μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στη συγχώνευση και εξαγορά των ΟΑΠΙ οι 
οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό όγκο δραστηριοτήτων αξιολογήσεων 
στην ΕΕ.

6) Μπορούν να επιβληθούν όρια στα μερίδια αγοράς όσον αφορά την ποσότητα και/ή 
την αξία των αξιολογήσεων των χρηματοπιστωτικών παραγόντων και των δομημένων 
προϊόντων.

7) Ανατίθεται στην ΕΑΚΑΑ να υποβάλλει ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας και 
της απόδοσης των ΟΑΠΙ με βάση σαφώς ορισμένα κριτήρια.

8) Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναπτύξει νέες προτάσεις σχετικά με τα πρότυπα πληρωμής, 
ώστε η επιλογή και αμοιβή των ΟΑΠΙ να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη από τις 
αξιολογούμενες οντότητες.

 Κύριος στόχος είναι να εγκαινιαστεί ένας διάλογος, ο οποίος θα επιδέχεται διαφορετικές 
προσεγγίσεις και θεωρήσεις αλλά και θα συμβάλλει στην απόδοση στους ΟΑΠΙ της θέσης 
που τους αναλογεί, ήτοι οι αξιολογήσεις τους να αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες που 
λαμβάνονται υπόψη αλλά οι οργανισμοί να μην απολαύουν ειδικού καθεστώτος και να μην 
επηρεάζουν αυτόματα τις δραστηριότητες των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
παραγόντων και των δημοσίων φορέων μέσω επικίνδυνων φιλοκυκλικών φαινομένων. Η 
χρονική στιγμή και η μορφή της δημοσιοποίησης δεν πρέπει πια να είναι αποτέλεσμα -όπως
πολύ συχνά συμβαίνει- μονομερών αποφάσεων των ΟΑΠΙ, ακόμα και όταν οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν είναι κατά βάση νέες ή αυθεντικές, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση και τις 
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προοπτικές της γενικής διακυβέρνησης.


