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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta
(COM(2011) 0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011) 0747),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0420/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Rootsi parlamendi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames esitatud põhjendatud arvamusi, mis 
kinnitavad, et seadusandliku akti eelnõu ei ole vastavuses subsidiaarsuse põhimõttega,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Reitingu väljavaadete olulisus 
investoritele ja emitentidele ning nende 
mõju turgudele on võrreldav 
krediidireitingute olulisuse ja mõjuga. 
Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
1060/2009 nõudeid, mille eesmärk on 
tagada, et krediidireitingu andmisel ei esine 
huvide konflikti ning see on täpne ja 
läbipaistev, kohaldada reitingu 
väljavaadete suhtes. Järelevalve praeguse 
tava kohaselt kohaldatakse mitmeid 
määruse nõudeid reitingu väljavaadete 
suhtes. Käesolevas määruses defineeritakse 
reitingu väljavaated ja selgitatakse, 
milliseid spetsiifilisi sätteid kohaldatakse 
nende väljavaadete suhtes. Tänu sellele 
peaks nõuded saama selgemaks ja tagatama 
õiguskindlus. Reitingu väljavaadete 
definitsioon vastavalt käesolevale 
määrusele peaks samuti hõlmama arvamusi 
seoses krediidireitingu tõenäolise 
muutumise suunaga lähemal ajal, mida on 
üldiselt nimetatud ka reitingu 
ülevaatamiseks.

(4) Reitingu väljavaadete olulisus 
investoritele ja emitentidele ning nende 
mõju turgudele on võrreldav 
krediidireitingute olulisuse ja mõjuga.
Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
1060/2009 nõudeid, mille eesmärk on 
tagada, et krediidireitingu andmisel ei esine 
huvide konflikti ning see on täpne ja 
läbipaistev, kohaldada reitingu 
väljavaadete suhtes. Järelevalve praeguse 
tava kohaselt kohaldatakse mitmeid 
määruse nõudeid reitingu väljavaadete 
suhtes. Käesolevas määruses defineeritakse 
reitingu väljavaated ja selgitatakse, 
milliseid spetsiifilisi sätteid kohaldatakse 
nende väljavaadete suhtes. Tänu sellele 
peaks nõuded saama selgemaks ja tagatama 
õiguskindlus. Reitingu väljavaadete 
definitsioon vastavalt käesolevale 
määrusele peaks samuti hõlmama arvamusi 
seoses krediidireitingu tõenäolise 
muutumise suunaga lähemal ajal, mida on 
üldiselt nimetatud ka reitingu 
ülevaatamiseks. Komisjon peaks vastu 
võtma ESMA välja töötatud regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõu, et vajadusel 
kaasata käesoleva määruse raames 
käsitletud tegevuste alal tegutsevate 
reitinguagentuuride teisi väljaandeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EÜ) nr 1060/2009 on juba 
ette nähtud esimesed meetmed, millega 
lahendada reitinguagentuuride ja 
nendepoolse reitingute andmise 
sõltumatuse ja aususe küsimus. 
Reitinguagentuuride sõltumatuse tagamine 
ja tekkida võiva huvide konflikti 
tuvastamine, haldamine ja võimalikul 
määral vältimine olid ka 2009. aasta 
määruse sätete eesmärgiks. Kuigi 
olemasolevad nõuded on tugevaks aluseks, 
ei ole nende mõju olnud piisav. 
Reitinguagentuure ei peeta siiski piisavalt 
sõltumatuteks osalisteks. Hinnatava üksuse 
poolne reitinguagentuuri valik ja tasu 
maksmine („emitent maksab” mudel) 
tekitab iseenesest huvide konflikte, mida 
praegused nõuded piisavalt ei lahenda. 
Selle mudeli alusel on reitinguagentuuridel 
motivatsioon väljastada emitendile 
rahuldustpakkuv reiting, et tagada 
pikaajaline ärisuhe, mis kindlustab 
sissetuleku või lisatöö ja -tulud. Lisaks 
võivad suhted reitinguagentuuride 
aktsionäride ja hinnatavate üksuste vahel 
põhjustada huvide konflikte, mida 
olemasolevad nõuded piisavalt ei puuduta. 
Selle tulemusena võib „emitent maksab” 
mudeli alusel antud krediidireitinguid 
pidada reitinguteks, mis sobivad pigem 
emitendile, mitte aga krediidireitinguteks, 
mida vajab investor. Ilma et see piiraks 
selle aruande järeldusi, mille komisjon 
esitab „emitent maksab” mudeli kohta 
2012. aasta detsembriks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1060/2009 artikli 39 lõikele 1, on 
oluline tugevdada reitinguagentuuride 
sõltumatuse tingimusi, et suurendada 
„emitent maksab” mudeli alusel antud 
reitingute usaldusväärsust.

(6) Määrusega (EÜ) nr 1060/2009 on juba 
ette nähtud esimesed meetmed, millega 
lahendada reitinguagentuuride ja 
nendepoolse reitingute andmise 
sõltumatuse ja aususe küsimus.
Reitinguagentuuride sõltumatuse tagamine 
ja tekkida võiva huvide konflikti 
tuvastamine, haldamine ja võimalikul 
määral vältimine olid ka 2009. aasta 
määruse sätete eesmärgiks. Kuigi 
olemasolevad nõuded on tugevaks aluseks, 
ei ole nende mõju olnud piisav.
Reitinguagentuure ei peeta siiski piisavalt 
sõltumatuteks osalisteks. Hinnatava üksuse 
poolne reitinguagentuuri valik ja tasu 
maksmine („emitent maksab” mudel) 
tekitab iseenesest huvide konflikte, mida 
praegused nõuded piisavalt ei lahenda.
Selle mudeli alusel on reitinguagentuuridel 
motivatsioon väljastada emitendile 
rahuldustpakkuv reiting, et tagada 
pikaajaline ärisuhe, mis kindlustab 
sissetuleku või lisatöö ja -tulud. Lisaks 
võivad suhted reitinguagentuuride 
aktsionäride ja hinnatavate üksuste vahel 
põhjustada huvide konflikte, mida 
olemasolevad nõuded piisavalt ei puuduta.
Selle tulemusena võib „emitent maksab” 
mudeli alusel antud krediidireitinguid 
pidada reitinguteks, mis sobivad pigem 
emitendile, mitte aga krediidireitinguteks, 
mida vajab investor. Ilma et see piiraks 
selle aruande järeldusi, mille komisjon 
esitab „emitent maksab” mudeli kohta 
2012. aasta detsembriks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1060/2009 artikli 39 lõikele 1, on 
oluline tugevdada reitinguagentuuride 
sõltumatuse tingimusi, et suurendada 
„emitent maksab” mudeli alusel antud 
reitingute usaldusväärsust. Sel eesmärgil 
peaks ESMA tegelema võimalike 
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alternatiivsete maksemudelite välja 
töötamisega, et tagada reitinguagentuuri 
valiku ja tasu maksmise sõltumatus 
hinnatavast üksusest.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks, et tõhustada 
reitinguagentuuride vahelist konkurentsi, 
peaks kõikide järgnevate reitingu 
valdkondade kohta sisse seadma künnise, 
üle mille ei tohi reitinguagentuurid enda 
tellitud reitingute ulatust suurendada.
Esiteks peaks panganduse, kindlustuse ja 
ettevõtete reitingute vallas kehtestama 
kõikide kolme varaliigi puhul 
maksimaalseks tellitud reitingute 
protsendiks kuni 25% turu 
nimiväärtusest. Teiseks peaks
struktureeritud finantstoodete puhul 
kehtestama maksimaalseks tellitud 
reitingute protsendiks 25% turu 
nimiväärtusest. 25% künnise kehtestamise 
põhjuseid on kaks: ühelt poolt, ükski 
reitinguagentuur ei määraks enamikku 
võlakirjade emiteerijaid/võlakirju kindla 
varaliigi alla, kuna võlakirjade 
emiteerijaid hindavad tavaliselt kaks 
reitinguagentuuri, selline meede 
võimaldab suuremal hulgal 
reitinguagentuuridel määrata kuni 25% 
kindlate varaliikide võlakirjade 
emiteerijatest või võlakirjadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Reitinguagentuuri sõltumatust 
hinnatavast üksusest mõjutavad ka 
hinnatava üksuse oluliste aktsionäride 
võimalikud huvide konfliktid: 
reitinguagentuuri aktsionär võib olla ka 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isiku haldus- või järelevalvenõukogu liige. 
Määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuded 
käsitlevad sellist tüüpi olukorda ainult 
seoses huvide konfliktidega, mille on 
põhjustanud reitinguanalüütikud, isikud, 
kes kiidavad heaks reitingud, või teised 
reitinguagentuuri töötajad. Määruses ei 
nimetata aga võimalikku huvide konflikti, 
mille on põhjustanud reitinguagentuuri 
aktsionärid või liikmed. Et parandada 
reitinguagentuuride sõltumatuse tajumist
hinnatavatest üksustest, on asjakohane 
laiendada olemasolevaid nõudeid, mida 
kohaldatakse reitinguagentuuride töötajate 
põhjustatud huvide konfliktide suhtes, ka 
nendele huvide konfliktidele, mille 
põhjustavad aktsionärid või liikmed, kes 
omavad reitinguagentuuris 
märkimisväärset positsiooni. Seega peaks 
reitinguagentuur keelduma 
krediidireitingute andmisest või andma 
teada, et krediidireiting võib olla 
kallutatud, kui aktsionär või liige, kellel on 
10 % kõnealuse agentuuri häältest, on 
samuti hinnatava üksuse haldus- või 
järelevalvenõukogu liige või on 
investeerinud hinnatavasse üksusesse. 
Veelgi enam, kui aktsionäril või liikmel on 
võimalus oluliselt mõjutada 
reitinguagentuuri äritegevust, ei peaks 
kõnealune isik osutama konsultatsiooni-
või nõustamisteenust hinnatavale üksusele 
või seotud kolmandale isikule seoses selle 
äri- või juriidilise struktuuri, varade, 
kohustiste või tegevustega.

(13) Reitinguagentuuri sõltumatust 
hinnatavast üksusest mõjutavad ka 
hinnatava üksuse oluliste aktsionäride 
võimalikud huvide konfliktid:
reitinguagentuuri aktsionär võib olla ka 
üksuse või seotud kolmanda isiku haldus-
või järelevalvenõukogu liige, kes esitas 
reitinguagentuurile reitingu andmise 
päringu. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 
nõuded käsitlevad sellist tüüpi olukorda 
ainult seoses huvide konfliktidega, mille on 
põhjustanud reitinguanalüütikud, isikud, 
kes kiidavad heaks reitingud, või teised 
reitinguagentuuri töötajad. Määruses ei 
nimetata aga võimalikku huvide konflikti, 
mille on põhjustanud reitinguagentuuri 
aktsionärid või liikmed. Et parandada 
reitinguagentuuride sõltumatust
hinnatavatest üksustest, on asjakohane 
laiendada olemasolevaid nõudeid, mida 
kohaldatakse reitinguagentuuride töötajate 
põhjustatud huvide konfliktide suhtes, ka 
nendele huvide konfliktidele, mille 
põhjustavad aktsionärid või liikmed, kes 
omavad reitinguagentuuris 
märkimisväärset positsiooni. Seega peaks 
reitinguagentuur keelduma 
krediidireitingute andmisest kui aktsionär 
või liige, kellel on kõnealuses agentuuris 
hääleõigus, on samuti hinnatava üksuse 
haldus- või järelevalvenõukogu liige, on 
investeerinud hinnatavasse üksusesse või 
kellel on olnud hinnatava ettevõttega või 
seotud kolmanda isikuga muud suhted, 
mis võivad põhjustada huvide konflikti.
Veelgi enam, kui aktsionäril või liikmel on 
võimalus oluliselt mõjutada 
reitinguagentuuri äritegevust, ei peaks 
kõnealune isik osutama konsultatsiooni-
või nõustamisteenust hinnatavale üksusele 
või seotud kolmandale isikule seoses selle 
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äri- või juriidilise struktuuri, varade, 
kohustiste või tegevustega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Seda, kuidas tajutakse 
reitinguagentuuride sõltumatust, mõjutaks
eriti asjaolu, kui samad aktsionärid või 
liikmed investeerivad eri 
reitinguagentuuridesse, mis ei kuulu 
samasse reitinguagentuuride gruppi, kui 
investeering saavutab teatava taseme, mis 
võimaldaks nendel aktsionäridel või 
liikmetel mõjutada teataval määral 
agentuuri äritegevust. Seepärast on 
reitinguagentuuride sõltumatuse (ja 
sõltumatuse tajumise) tagamiseks 
asjakohane näha ette rangemad nõuded 
seoses reitinguagentuuride ja nende 
aktsionäride suhetega. Sel põhjusel ei 
tohiks keegi omada samal ajal 5%-list või 
suuremat osalust rohkem kui ühes
reitinguagentuuris, välja arvatud juhul, 
kui agentuurid kuuluvad samasse gruppi.

(15) Reitinguagentuuride sõltumatust 
võiks eriti mõjutada asjaolu, kui samad 
aktsionärid või liikmed investeerivad eri 
reitinguagentuuridesse, mis ei kuulu 
samasse reitinguagentuuride gruppi.
Seepärast on reitinguagentuuride tegelike 
või võimalike huvide konfliktide tekkimise 
vältimiseks ja sõltumatuse tagamiseks 
asjakohane näha ette rangemad nõuded 
seoses reitinguagentuuride ja nende 
aktsionäride suhetega. Sel põhjusel ei 
tohiks reitinguagentuuri aktsionär või 
liige samal ajal mõnda teise 
reitinguagentuuri investeerida, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub samasse 
gruppi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Registreeritud reitinguagentuuride 
võimalikud ühinemised, eriti sellised, mis 
hõlmavad suuri agentuure, tähendaks 
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emitendi valiku vähenemist turul 
eksisteerivate erinevate agentuuride 
vahel, ja ka konkurentsi kadumist. See 
tekitaks tõenäoliselt emitendile probleeme 
hetkel, mil ta on kohustatud määrama 
ühe või mitu uut reitinguagentuuri.
Seetõttu on asjakohane keelata 
reitinguagentuuridel investeerida teistesse 
reitinguagentuuridesse ning ajutiselt 
keelata ära suurte reitinguagentuuride ja 
nende konkurentide vaheline ühinemine.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eesmärk tagada reitinguagentuuride 
piisav sõltumatus tingib, et investorid ei 
tohiks samal ajal omada rohkem kui ühes 
reitinguagentuuris investeeringuid, mis 
moodustavad investeeringutest 5% või 
rohkem. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2004. aasta direktiiviga 
2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele) nõutakse, et need 
isikud, kes kontrollivad noteeritud 
äriühingus 5% häältest, avalikustavad 
selle muu hulgas investorite huvides, et 
nad oleks teadlikud muutustest sellise 
äriühingu häälte struktuuris. 5% häältest 
loetakse seega oluliseks osaluseks, mis 
võib mõjutada äriühingu häälte 
struktuuri. Seepärast on asjakohane 
kasutada 5% taset samaaegselt rohkem 
kui ühte reitinguagentuuri investeerimise 
piiramisel. Seda meedet ei saa pidada 
ebaproportsionaalseks, võttes arvesse 
asjaolu, et kõik registreeritud 

välja jäetud
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reitinguagentuurid liidus on noteerimata 
äriühingud, seega ei kohaldata nende 
suhtes läbipaistvus- ja menetlusnõudeid, 
mida kohaldatakse ELis noteeritud 
äriühingute suhtes. Noteerimata 
äriühinguid juhitakse sageli aktsionäride 
protokollide ja kokkulepetega ning 
aktsionäride ja liikmete arv on tavaliselt 
väike. Seepärast võib isegi 
vähemuspositsioonil olla noteerimata 
reitinguagentuuris mõju. Siiski, et tagada, 
et puhtalt majanduslikud investeeringud 
reitinguagentuuridesse on siiski 
võimalikud, ei peaks laiendama samal 
ajal rohkem kui ühte reitinguagentuuri 
investeerimist investeeringutele, mida 
vahendab kollektiivne investeerimisskeem, 
mida juhib kolmas isik, kes on sõltumatu 
investorist, ja mis ei ole investori mõju all.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Reitingute kasutamine ei tohiks 
tähendada automaatset võlainstrumentide 
allahindamist, olenemata sellest kas need 
instrumendid on avalikud või privaatsed.
Riigivõlakirjade allahindamisel 
hinnatakse automaatselt alla ka 
kõnealuses liikmesriigis tegelevate 
kohalike omavalitsuste ja ettevõtete 
reitingud, isegi siis kui nad on 
finantsiliselt usaldusväärsed. Selline 
automaatne allahindamine ei tohiks viia 
automaatse omandi müümiseni kuna 
investorid peaksid ise emitenti hindama.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Riigivõlakirjade reitingute puhul 
on oluline turul vältida protsüklilisuse 
tekkimist seoses liikmesriigi reitingu 
võimalikust redigeerimisest teada 
andmisega. Seega ei tohiks ühtegi 
reitingut väljavaadet jätta avaldamata 
austusest riigivõlakirjade vastu. Juhul, 
kui on tegemist oluliste faktoritega, mis 
volitavad asja uuesti ülevaatamise, peaks 
kõnealune reitinguagentuur avaldama 
reitingu, mis toob välja reitingu 
uuendamise õigustamiseks objektiivsed 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Võttes arvesse riigireitingute eripära ja 
et vähendada volatiilsuse ohtu, on 
asjakohane nõuda, et reitinguagentuurid 
avaldavad kõnealused reitingud alles pärast 
liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist 
ja vähemalt üks tund enne nende avamist.

(32) Võttes arvesse riigireitingute eripära ja 
et vähendada volatiilsuse ohtu, on 
asjakohane nõuda, et reitinguagentuurid 
avaldavad kõnealused reitingud alles pärast 
liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist 
ja vähemalt üks tund enne nende avamist.
Lisaks, tähtis on ka tugevdada eeskirju 
seoses konfidentsiaalse teabega 
tegelemisega. Reitinguagentuur peaks 
olema võimeline konfidentsiaalse teabe 
avalikuks tegemisega viivitama, kui 
selline viivitus ei ole avalikkust eksitav 
ning emitent on võimeline sellise teabe 
konfidentsiaalsuse tagama. Nimekirja 
inimestest, kellel on luba teavet vastu 
võtta 12 tunni eeskirjade alusel, peaks 
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samuti limiteerima ning selgelt tuvastama 
hinnatud üksus.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Seoses riigivõlakirjade reitingute 
eripäraga ja nende olulisele mõjule mitte 
ainult turule, vaid ka kõnealuse 
liikmesriigi majandusele, peaks 
reitinguagentuuridele olema keelatud 
välja anda tellimata riigivõlakirja 
reitinguid. Kui liikmesriik ei soovi 
reitingut saada, on investoritel 
käeulatuses usaldusväärsed dokumendid, 
mille kaudu seda võlga hinnata, nagu 
näiteks Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Keskpanga ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Selleks, et paremini riigivõlakirjade 
probleemi lahendada, peaks komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitama aruande, et asutada täiesti 
sõltumatu avalik Euroopa 
Reitinguagentuur, mille peamiseks 
ülesandeks oleks liikmesriikide 
võlakirjade krediidivõimekuse hindamine.
See aruanne peaks välja selgitama kas 
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mõni juba olemasolev institutsioon oleks 
võimeline riigivõlakirjade hindamise 
ülesannet täitma. Aruanne peaks 
sisaldama ka, kui asjakohane, 
seadusandlikku ettepanekut. Uus avalik 
Euroopa Reitinguagentuur peaks olema 
varustatud vajaliku personaliga ja 
vahenditega, et tagada kõrgekvaliteedilist 
hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 c) Riigivõlakirjade reitingute eripära 
valguses ja selleks, et vältida teiste 
liikmesriikide nakatumise riski, peaksid 
olema teatud riikide grupi redigeerimisest 
teavitavad avaldused keelatud isegi siis, 
kui nendega kaasnevad individuaalsed 
riikide aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne 
regulatiivne lähenemisviis, et edendada 
krediidireitingualase tegevuse 
terviklikkust, läbipaistvust, vastutustunnet,
head valitsemistava ja usaldusväärsust, 
aidates parandada liidus antud 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne 
regulatiivne lähenemisviis, et edendada 
krediidireitingualase tegevuse 
terviklikkust, läbipaistvust, vastutustunnet
ja head valitsemistava, aidates parandada 
liidus antud krediidireitingute kvaliteeti, 
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krediidireitingute kvaliteeti, andes seeläbi 
panuse siseturu sujuvale toimimisele ning 
saavutades ühtlasi tarbijate ja investorite 
kõrgetasemeline kaitse. Sellega 
kehtestatakse krediidireitingute andmise 
tingimused ja reitinguagentuuride 
organisatsiooni ja tegevuse eeskirjad, 
sealhulgas nende aktsionärid ja liikmed, et 
suurendada reitinguagentuuride 
sõltumatust, vältida huvide konflikte ja 
parandada tarbija ja investori kaitset.

andes seeläbi panuse siseturu sujuvale 
toimimisele ning saavutades ühtlasi 
tarbijate ja investorite kõrgetasemeline 
kaitse. Sellega kehtestatakse 
krediidireitingute andmise tingimused ja 
reitinguagentuuride organisatsiooni ja 
tegevuse eeskirjad, sealhulgas nende 
aktsionärid ja liikmed, et suurendada 
reitinguagentuuride sõltumatust, vältida 
huvide konflikte ja parandada tarbija ja 
investori kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) „krediidireiting” – investoritele ja 
tarbijatele võimaldatud teabeteenus, mis 
annab teavet ettevõtte krediidivõime, võla-
või finantskohustuse, võlakirjade, 
eelisaktsiate või muude 
finantsinstrumentide kohta või sellise 
võla- või finantskohustuse, võlakirjade, 
eelisaktsiate või muude 
finantsinstrumentide emitendi kohta, mis 
on esitatud kindlaksmääratud 
reitingukategooriate järjestamise süsteemi 
abil ja on allutatav vastutuse korrale;”

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
2 a. ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, milles selgitab 
lähemalt ja kohandab kui vajalik, 
krediidireitingu mõistet nagu see on 
sätestatud lõikes 2 korrapärase ülevaatuse 
põhjal.
Komisjonile antakse delegeeritud 
volitused võtta vastu eelmises lõigus 
osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklites 10–14 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt -a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lisatakse järgmine punkt:
„e a) „varu krediidireitingu analüütik“ –
inimene, kelle vastutusalaks on juhtiva 
analüütiku töö toetamine;”

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

w) „reitingu väljavaade” – arvamus seoses 
krediidireitingu tõenäolise muutumise 
suunaga lühikeses ja keskmises 
perspektiivis.

w) „reitingu väljavaade” – avaldus seoses 
krediidireitingu tõenäolise muutumise 
suunaga lühikeses ja keskmises 
perspektiivis, kaasa arvatud objektiivsetel 
kriteeriumitel põhinevad reitingu 
ülevaatamised.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

w a) „tellimata reiting” –
krediidireitingud, mida 
reitinguagentuurid väljastavad aga mis ei 
ole välja antud emitendi palvel.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

w c) „täpsuse koefitsient” – koefitsient, 
millega mõõdetakse 
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krediidireitinguagentuuri võimet anda 
emitentidele kõrgeid reitinguid, kellel ei 
jää lepingukohustused täitmata ning 
madalaid reitinguid emitentidele, kellel 
jäävad nimetatud kohustused täitmata;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 4a

Riigivõlakirjade reitingud
1. Kui reitinguagentuur väljastab 
riigivõlakirjade reitingu, võetakse selle 
reitingu eripära ja finantsilise stabiilsuse 
mõju üldisemas mõttes arvesse.
2. Liikmesriigil on õigus mitte lasta enda 
riigivõlakirjadele reitingut määrata.
Tellimata riigivõlakirjade reitingud on 
keelatud.
3. Tellitud riigivõlakirjade reitingud 
peavad olema täielikus vastavuses artikli 8 
lõikega 5.”

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 5 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a Artikkel 5 a
Finantseerimisasutuste liigne tuginemine 

krediidireitingutele
Finantseerimisasutuste liigne tuginemine 

krediidireitingutele
Krediidiasutused, investeerimisühingud, 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad, 
tööandjapensioni kogumisasutused, 
investeerimis- ja valitsemisäriühingud, 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ning kesksed vastaspooled, nagu 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu xx xxx 201x. aasta määruses (EL) 
nr xx/201x börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte 
ja kauplemisteabehoidlate kohta, peavad 
ise hindama krediidiriski ning nad ei tugine 
üksnes ja mehaaniliselt
krediidireitingutele, hinnates üksuse või 
finantsinstrumendi krediidikvaliteeti. 
Kõnealuste ettevõtete järelevalve eest 
vastutavad pädevad asutused kontrollivad 
hoolega ettevõtete krediidihindamise 
menetluse asjakohasust.

Krediidiasutused, investeerimisühingud, 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad, 
tööandjapensioni kogumisasutused, 
investeerimis- ja valitsemisäriühingud, 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ning kesksed vastaspooled, nagu 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu xx xxx 201x. aasta määruses (EL) 
nr xx/201x börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte 
ja kauplemisteabehoidlate kohta, peavad 
ise hindama krediidiriski ning nad ei tugine 
üksnes krediidireitingutele, hinnates üksuse 
või finantsinstrumendi krediidikvaliteeti. 
Kõnealuste ettevõtete järelevalve eest 
vastutavad pädevad asutused kontrollivad 
hoolega ettevõtete krediidihindamise 
menetluse asjakohasust.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 c
Lepingunõuete tühisus tugineb 
individuaalsete või kollektiivsete 
portfellide haldamisel liialt 
välisreitingutele
1. Igasuguse kollektiivse või individuaalse 
portfelli haldamise toote lepinguline säte, 
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mis nõuab, et portfellis sisalduvat 
väärtpaberite valikut hallatakse ainult 
välisreitingute alusel, on õigustühine.
2. Igasugune lepinguline säte, mis lubab 
võlausaldajal võlakirjade emitendilt 
nõuda enneaegset kulude hüvitamist, 
seoses nende loomuliku lõppemisega, 
tiitlile määratud välisreitingu 
alandamisel, on õigustühine.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 d
Liigne reitingutele tuginemine ELi 

seadusandluses
Liidu seadus ei viita regulatiivsetel 
eesmärkidel kasutatavatele 
krediidireitingutele, ja kõik valdkonna 
õigusaktide sätted, mis kehtestaks 
kohustuse võtta reitinguid arvesse enne 
investeeringute tegemist või andes teistele 
nõu investeerida, tühistatakse. ...* 
kuupäevaks esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule detailse 
raporti kõnealuse artikli rakendamise 
kohta Euroopa Liidu seadusandluses, 
kaasa arvatud, kus asjakohane, 
seadusandlikud ettepanekud. Raport 
annab soovitusi reitinguvõime välja 
arendamiseks, et vältida automaatset 
protsüklilist reaktsiooni reitingutes 
esinevate muutuste suhtes.
____________
*ELT: sisesta kuupäev: kuus kuud pärast 
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jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Artiklis 6 asendatakse sissejuhatav 
osa lõikes 3 järgmisega:
„3. Reitinguagentuuri taotlusel võib 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) vabastada reitinguagentuuri I 
lisa A jao punktides 2, 5, 6 ja 9 ning 
artikli 7 lõigetes 2 ja 4 esitatud nõuete 
täitmisest, kui reitinguagentuur suudab 
tõendada, et arvestades tema äritegevuse 
iseloomu, ulatust ja keerukust ning 
krediidireitingute andmise laadi ja 
ulatust, ei ole need nõuded 
proportsionaalsed, ning kui:„

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Artikli 6 lõike 3 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) krediidireitinguagentuuril on vähem 
kui 50 krediidireitingu analüütikut;”
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Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. ESMA arendab välja suunised, mis 
oleksid vastavuses määruse (EL) nr
1095/2010 artikli 16 punktis a sätestatud 
korraga, asutades uusi maksemudeleid, et 
tagada, et reitinguagentuuride valik ja 
nende tasu on täielikult sõltumatu 
hinnatavast üksusest, kuni komisjoni 
esitatud artikli 39 lõikega 1 kooskõlas 
oleva „emitent maksab” mudeli kohta 
koostatud raporti tulemusteni.”

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuuri aktsionär või liige, 
kes omab vähemalt 5% kapitalist või 
häältest kõnealuses agentuuris, ei

1. Reitinguagentuuri aktsionär või liige ei

a) oma 5% või rohkem mis tahes teise
reitinguagentuuri kapitalist. Seda keeldu ei 
kohaldata osaluste suhtes hajutatud 
investeerimiskavades, sealhulgas 
niisugustes valitsetud fondides nagu 
pensioni- või elukindlustusfondid, 
eeldusel et kõnealune osalus hajutatud 

a) ole mõne teise reitinguagentuuri 
aktsionär või liige ega tunne mingil muul 
viisil otseselt või kaudselt teise sellise 
reitinguagentuuri omamise vastu huvi;
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investeerimiskavades ei pane 
reitinguagentuuri aktsionäri või liiget 
olukorda, kus ta saab avaldada olulist 
mõju kõnealuste kavade äritegevusele;

b) oma õigust või volitust kasutada 5% või 
rohkem häältest mis tahes muus 
reitinguagentuuris;
c) oma õigust või volitust määrata või 
kõrvaldada mis tahes teise 
reitinguagentuuri juhatuse või haldus- või 
järelevalveorgani liikmeid;

c) oma õigust või volitust määrata või 
kõrvaldada mis tahes teise 
reitinguagentuuri juhatuse või haldus- või 
järelevalveorgani liikmeid;

d) ole mis tahes teise reitinguagentuuri 
juhatuse võib haldus- või järelevalveorgani 
liige;

d) ole mis tahes teise reitinguagentuuri 
juhatuse võib haldus- või järelevalveorgani 
liige;

e) oma volitust rakendada ega praktikas 
rakenda valitsevat mõju ega teosta kontrolli 
mis tahes teise reitinguagentuuri üle.

e) oma volitust rakendada ega praktikas 
rakenda valitsevat mõju ega teosta kontrolli 
mis tahes teise reitinguagentuuri üle.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a a
Kindlate reitinguagentuuride vaheliste 
ühinemiste ja ülevõtmiste keelamine

Registreeritud reitinguagentuuril, kes on 
saanud rohkem kui 20% enda 
kogutuludest krediidireitingualaste 
tegevuste jaoks liidu sees või kes kuulub 
sellise tulu saanud reitinguagentuuride 
gruppi, ei ole lubatud ühineda või 
omandada teisi registreeritud 
reitinguagentuure kümne aasta jooksul 
alates ...*, välja arvatud juhul, kui nad 
kuuluvad samasse reitinguagentuuride 
gruppi alates ...*.
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____________
*ELT: sisesta jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 6 b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b a
Tellitud reitingute maksimaalne protsent

Panganduse, kindlustuse ja ettevõtete 
reitingute vallas peaks kehtestama kõikide 
kolme varaliigi puhul maksimaalseks 
tellitud reitingute protsendiks 25% turu 
nimiväärtusest. 
Struktureeritud finantstoodete puhul 
peaks kehtestama maksimaalseks tellitud 
reitingute protsendiks 25% turu 
nimiväärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Iga varaklassi puhul teeb juhtiv 
reitinguanalüütik ja varu 
reitinguanalüütik järelevalvet mitte 
rohkem kui vastavalt kaheksa ja kümne 
emitendi üle.
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Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 8 – lõige 5– teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reitingu väljavaateid ei avaldata 
austusest riigivõlakirjade vastu. Kus on 
tegemist oluliste faktoritega, mis volitavad 
asja uuesti ülevaatamise, avaldab 
reitinguagentuur reitingu, mis toob välja 
reitingu uuendamise õigustamiseks 
objektiivsed põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 8 – lõige 5– teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tellitud riigivõlakirjade reitingud 
väljastatakse viisil, mis tagab, et 
analüüsitakse ka antud riigi 
individuaalset eripära. Teatud riikide 
grupi redigeerimisest teavitava avalduse 
esitamine on keelatud isegi siis, kui 
sellega kaasneb individuaalne riigi 
aruanne.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuurid tagavad, et 
krediidireitinguid ja reitingute väljavaateid 
esitatakse ja käsitletakse I lisa D jaos 
sätestatud nõuete kohaselt.

2. Reitinguagentuurid tagavad, et 
krediidireitinguid ja reitingute väljavaateid 
esitatakse ja käsitletakse I lisa D jaos 
sätestatud nõuete kohaselt. 
Reitinguagentuurid ei esita muid 
faktoreid peale reitingutega seotud 
faktorite ja väldivad reitingute 
kohaldamisalast väljaspool olevaid 
hinnanguid ja analüüse.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seni kuni turule pole avaldatud 
reitinguga seotud teavet, peab 
reitinguagentuur kinni konfidentsiaalsuse 
nõuetest. Reitinguagentuur peab 
nimekirja inimestest, kellel sellisele 
teabele on juurdepääs enne selle 
avalikuks tegemist ja inimestest, kellele 
selline teave edastatakse enne selle 
avaldamist.
Nimekirja inimestest, kellele antakse 
reitingust ette teada, peaks limiteerima iga 
hinnatud üksuse poolt kindlaks otstarbeks 
määratud isikutega.
Kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ 
(konfidentsiaalse teabe käsitlemise kohta) 
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artiklit 6 ja siseringi isikute loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b
Reitinguagentuuride jõudlus

1. Kõik registreeritud või tõendatud 
reitinguagentuurid avaldavad enda 
maksejõuetusmäärad iga varaklassi kohta 
igas hindamiskategoorias ja iga 
varaklassi kohta käivad täpsuse 
koefitsiendid. ESMA teeb nende määrade 
kohta märkusi, tuues välja iga 
reitinguagentuuri tugevused ja nõrkused.
2. ESMA analüüsib ja hindab 
reitinguagentuuride jõudlust enda 
kesksesse teabehoidlasse kogutud 
andmete põhjal. ESMA võrdleb 
reitinguagentuuride 
maksejõuetusmäärasid ja täpsuse 
koefitsiente iga varaklassi kohta eraldi. 
ESMA avaldab enda võrdleva hindamise 
kohta, kaasa arvatud jõudluse 
reitingusüsteemi, majandusaasta 
aruande.
3. Majandusaasta aruanne avaldatakse 
ESMA veebilehel.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 35 a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Rakendatav tsiviilvastutus jääb 
riigi kanda, kus oli kahju kannatanud 
investori peamine elukoht kahju 
kannatamise hetkel.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EL hindab liidu sees Euroopa Liidu 
liikmesriikide krediidikvaliteeti. Selleks 
asutatakse sõltumatu avalik Euroopa 
reitinguagentuur, või usaldatakse 
liikmesriikide riigivõlakirjade 
krediidikvaliteedi hindamise ülesanne 
mõnele juba olemasolevale sõltumatule 
liidu institutsioonile. ...* kuupäevaks 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule raporti, et hinnata, kas 
käesolevas artiklis nimetatud ülesanne 
teha kohustuslikuks uuele või juba 
olemasolevale institutsioonile ja teha 
soovitus, seadusandliku ettepanekuga.
Komisjon hindab ka institutsiooni 
täielikuks sõltumatuseks vajalike 
personali ja ressursside küsimusi.
___________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast jõustumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 39 a

ESMA personal ja ressursid
...* kuupäevaks hindab ESMA käesoleva 
määruse kohaste volituste ja ülesannete 
võtmisest tulenevaid personali- ja 
ressursivajadusi ning esitab aruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile.
___________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist.”

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I LISA – punkt 1 – punkt b – punkt ii
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
I lisa – jaotis B – punkt 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

'a a) reitinguagentuuri aktsionär või liige, 
kes omab otse või kaudselt 10% või 
rohkem kas kõnealuse reitinguagentuuri 
kapitalist või häältest või kes muul viisil 
saab oluliselt mõjutada reitinguagentuuri 
äritegevust, omab otse või kaudselt 
hinnatud üksuse või seotud kolmanda isiku 

'a a) reitinguagentuuri aktsionär või liige, 
omab otse või kaudselt hinnatud üksuse või 
seotud kolmanda isiku finantsinstrumente, 
või tal on mis tahes muu otsene või kaudne 
omanikuhuvi kõnealuses üksuses või 
isikus, mis ei ole osalus hajutatud 
investeerimiskavades, sealhulgas 
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finantsinstrumente, või tal on mis tahes 
muu otsene või kaudne omanikuhuvi 
kõnealuses üksuses või isikus, mis ei ole 
osalus hajutatud investeerimiskavades, 
sealhulgas niisugustes valitsetud fondides 
nagu pensionifondid või 
elukindlustusfondid ning mis ei anna talle 
võimalust avaldada olulist mõju kava 
äritegevusele;

niisugustes valitsetud fondides nagu 
pensionifondid või elukindlustusfondid 
ning mis ei anna talle võimalust avaldada 
olulist mõju kava äritegevusele;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I LISA – punkt 1 – punkt b – punkt iii
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
I lisa – jaotis B – punkt 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

'b a) krediidireiting antakse seoses 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isikuga, mis otse või kaudselt omab 10% 
või rohkem kõnealuse reitinguagentuuri 
kapitalist või hääleõigustest;

'b a) krediidireiting antakse seoses 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isikuga, mis otse või kaudselt omab 
kõnealuse reitinguagentuuri kapitali või 
hääleõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I LISA – punkt 1 – punkt b – punkt iv
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
I lisa – jaotis B – punkt 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

'c a) aktsionär või liige, kes omab otse või 
kaudselt 10% või rohkem kas kõnealuse 
reitinguagentuuri kapitalist või 
hääleõigustest või kes muul viisil saab 
oluliselt mõjutada reitinguagentuuri 
äritegevust, on hinnatava üksuse või 

'c a) aktsionär või liige on hinnatava üksuse 
või seotud kolmanda isiku haldus- või 
järelevalvenõukogu liige;
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seotud kolmanda isiku haldus- või 
järelevalvenõukogu liige;

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I LISA – punkt 4 – punkt f
Määrus (EÜ) nr 1060/2009
I lisa – jaotis D – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) punkti 5 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

f) punkti 5 esimene lõik on välja jäetud.

5. Krediidireitingu või reitingu väljavaate 
teatamisel selgitab reitinguagentuur oma 
pressiteates või aruandes peamisi 
elemente, millel krediidireiting või selle 
väljavaade põhineb.”;

Or. en
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SELETUSKIRI

1. Ettepaneku taust

Reitinguagentuuride tegevusel on oluline mõju majandus- ja finantsvaldkonna osalejate 
käitumisele ja valitsusasutuste elule, mis äratab jätkuvalt avaliku arvamuse märkimisväärset 
huvi ja tekitab elavat poliitilist debatti. Nende reglementeerimine on seetõttu finantsturgude 
toimimise reformimise üldisema protsessi eriline ja väga delikaatne aspekt.

Seda probleemi käsitlesid Euroopa institutsioonid suhteliselt hiljuti määrusega nr 1060/2009 
ja selle järgneva muudatusega nr 513/2011 seoses finantssektori järelevalve reformiga ja 
konkreetse eesmärgiga anda erivolitused vastasutatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele 
(ESMA). Euroopa Parlament käsitles seda teemat 2011. aasta juuni mitteseadusandliku 
resolutsiooniga (Euroopa Komisjoni 2010. aasta juuni teatise kohta), milles ta rõhutas nõuet 
tugevdada õiguslikku raamistikku ning vajadust vähendada liigset tuginemist 
reitinguagentuuridele.

Asjaolu, et veidi enam kui kahe aasta jooksul tullakse kolmandat korda selle teema juurde 
tagasi, näitab küsimuse komplekssust, aga ka vajadust leida tõhusam vastus mõnele veel 
lahendamata probleemile.

2. Euroopa Komisjoni ettepaneku kõige olulisemad elemendid
a) Määruse kohaldamisala laiendamine ka reitinguväljavaadetele
Euroopa Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus (COM(2011) 747 lõplik), millega 

muudetakse määrust (EÜ) 1060/2009, käsitletakse eelkõige probleemi, kuidas vähendada 
investorite ja väärtpaberite emitentide liigset tuginemist reitinguagentuuride välistele 
reitingule, millega tagajärjel tahetakse stimuleerida sisereitingute kasutamist;

Euroopa Komisjoni ettepanekus laiendatakse krediidireitingute nõuete kohaldamist vajaduse 
korral ka reitingu väljavaadetele. Muudetud tekst nõuab eelkõige, et reitinguagentuurid 
avaldaksid ajaperioodi, mille jooksul krediidireitingu muutust prognoositakse.

b) Muudatused seoses krediidireitingute kasutamisega
Uues määruse artiklis 5a kehtestatakse teatavatele finantseerimisasutustele kohustus vältida 
vara krediidiväärtuse hindamisel tuginemist ainult välistele krediidireitingutele. See nõue on 
kooskõlas finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu 2010. aasta oktoobri põhimõtetega 
vähendada tuginemist reitinguagentuuride reitingutele. Teiste muudatuste eesmärk on 
käsitleda krediidireitingutele liigse tuginemise riski finantsturul osalejate poolt seoses 
struktureeritud finantsinstrumentidega. Struktureeritud finantsinstrumentide emitendid peavad 
taotlema samaaegselt kaht krediidireitingut kahelt eri agentuurilt.

Lõpuks vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate 
(eurofondid) ja GFIA suhtes nõutakse riikide seadusandjatelt, et ühenduse õigusaktide 
ülevõtmise ajal integreeritakse neisse krediidireitingutele liigse tuginemise vältimise 
põhimõte.
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c) Reitinguagentuuride sõltumatus
Tegemist on rea muudatustega selleks, et lahendada huvide konflikte, mis tulenevad mudelist 
„emitent maksab” ja reitinguagentuuride aktsionäride struktuurist. Konkreetselt kehtestatakse 
mõned põhimõtted: a) agentuuri liikmele või aktsionärile teises reitinguagentuuris kuuluva 
aktsiaosaluse maksimummääraks on kehtestatud 5%; b) rotatsioonipõhimõte (mida 
rakendatakse tellitud reitingute puhul) nende reitinguagentuuride puhul, kelle on palganud 
emitent, selleks et takistada, et sama agentuuri jääb ülesannetesse üle kolme aasta või üle ühe 
aasta juhul, kui ta annab krediidireitinguid sama emitendi rohkem kui kümnele 
võlainstrumendile. Reitinguagentuuride rotateerumise põhimõtte kohustuslikuks muutmisega 
tahetakse suurendada konkurentsi reitinguturul.

d) Reitingu avaldamine
Ettepanekuga karmistatakse reitingute emitentidele avaldamise kohustusi, nii et hinnataval 
asutusel oleks aega ja võimalus kontrollida, kas hindamises on tehtud vigu, ja esitada 
vastuväiteid.

e) Reiting riigivõla kohta
Riigivõla kohta antud reitingud on kahtlemata oma eripäraga küsimus. Esimest korda 
rõhutatakse seda asjaoluga, mis näitab, et riigivõla reitingu suhtes kehtivaid õigusnorme tuleb 
nende eri artikulatsioonides tugevdada, et tõsta kvaliteeti. Artikli 8 lõikes 2 on kehtestatud, et 
krediidireitinguagentuurid peavad hindama riigireitinguid kaheteistkümne kuu asemel iga 
kuue kuu järel. Need reitingud avaldatakse ainult suletud turgudele ja vähemalt üks tund enne 
ELi kauplemiskohtade avamist. Reitinguagentuuridele on ette nähtud uued 
läbipaistvuskohustused, eriti personali suhtes, keda nad kasutavad krediidireitingute 
andmiseks.

f) Euroopa reitinguagentuuri küsimus
Erinevalt sellest, mida oli ette näinud Euroopa Parlament oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsiooni ettepanekus, ei hõlma Euroopa Komisjoni määruse EÜ 1060/2009 muutmise 
ettepanek ühtegi ettepanekut Euroopa reitinguvahendi asutamise kohta. Seevastu peetakse 
siinkohal asjakohaseks sel teemal uuesti arutelu alustada.

g) Teised olulised uuendused
Reitinguagentuuride kasutatavate meetodite kontrollimine ESMA poolt ja 
reitinguagentuuridele tsiviilvastutuse korra kehtestamine tõendamiskohustuse 
ümberpööramise põhimõttel.

Tegemist on üldiselt väga oluliste ja suures osas jagatavate punktidega, mille mõnda aspekti 
on siiski vaja selgitada ja tugevdada, et ära hoida soovimatuid tagajärgi nende rakendamisel.

3. Raportööri ettepanekud
Osa Euroopa Komisjoni ettepaneku teksti kohta esitatud muudatusettepanekuid on seega 
tehtud selleks, samas kui teine osa on mõeldud selleks, et tõstatada küsimusi, mida ei ole uue 
määruse ettepanekus käsitletud, tehes uuenduslikke ettepanekuid ja näidates võimalikke 
alternatiivseid lahendusi.

Muudatusettepanekud puudutavad konkreetselt järgmiseid aspekte:
1) asendada praeguse krediidireitingu kui arvamuse mõiste uue määratlusega, mis põhineb 
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reitingu käsitamisel „teabeteenuse tegevusena”;
2) keelata reiting, mida ei ole tellitud (unsolicited) riigivõla kohta, ja selle tarvis määrata või

asutada Euroopa Komisjoni poolt sõltumatu asutus, kes tegeleb ELi liikmesriikide 
krediidialase usaldusväärsuse hindamisega;

3) vaja on täpselt läbi vaadata kehtivad õigusnormid, lisaks neile, mis on juba ettenähtud 
uues määruse ettepanekus, et tunnistada kehtetuks kõik sätted, mis kohustavad avaliku ja 
erasektori osalejaid võtma reitinguid ja nende tagajärgi automaatselt arvesse (eriti 
lepingutingimusi, mis näevad ette väärtpaberite downgrade’i korral nendest automaatselt 
lahtisaamise, ja mis näevad ette laenu varajase tagastamise, kui reiting langeb alla teatud 
taseme);

4) keelata ristaktsiaosalused enam kui ühe reitinguagentuuri kontrolli all hoidmiseks või 
juhtimiseks; keelata reitinguagentuuril omada aktsia- või finantsosalusi hinnatavates 
asutustes;

5) piirata võimalikke omandamisi või ühinemisi reitinguagentuuride poolt, kes on juba 
saavutanud märkimisväärse käibe reitingutegevuses ELis;

6) võimalused kehtestada finantstegevuses osalejate ja struktureeritud toodete kohta antud 
reitingute koguse ja/või väärtuse põhine turuosade limiit;

7) volitada ESMA esitama igal aastal täpsete kriteeriumide alusel hinnang 
reitinguagentuuride tegevuse tõhususe ja kehtivuse kohta;

8) võimalus, et ESMA töötab välja uued ettepanekud maksemudelite kohta, mis muudavad 
reitinguagentuuride valimise ja ümbernummerdamise hinnatavast isikust täiesti 
sõltumatuks.

Eesmärk on seega põhiliselt avada arutelu, milles võetakse arvesse eri lähenemisviise ja 
seisukohti, aga saavutatakse siiski eesmärk viia reitinguagentuurid tagasi sobivasse 
mõõtmesse, kus nende hinnanguid käsitataks teabena, mida arvesse võtta, ilma et neil oleks 
siiski eriline staatus ja nendest johtuksid automaatselt negatiivsete protsükliliste mõjudega 
tagajärjed majandus- ja finantsvaldkonna osalejate ja avalik-õiguslike institutsioonide 
tegevusele. Selles suhtes tahetakse lõpetada olukord, kus ajastuse ja avaldamisviisid 
otsustavad reitinguagentuurid liiga sageli ühepoolselt, ilma et avaldatud teave oleks 
märkimisväärselt uus ja algupärane, eriti mis puutub riigiasutuste staatuse ja väljavaadete 
analüüsi.


