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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista 
annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0747),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0420/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Luokitusnäkymien merkitys sijoittajille 
ja liikkeeseenlaskijoille ja niiden 
vaikutukset markkinoihin ovat 
verrattavissa luottoluokitusten 
merkitykseen ja vaikutuksiin. Näin ollen 
kaikkia asetuksessa (EY) N:9 1060/2009 
säädettyjä vaatimuksia, joilla pyritään 
varmistamaan luokitustoimien 
eturistiriidattomuus, täsmällisyys ja 
avoimuus, olisi sovellettava myös 
luokitusnäkymiin. Nykyisen 
valvontakäytännön mukaisesti monia 
asetuksen vaatimuksia sovelletaan 
luokitusnäkymiin. Tässä asetuksessa 
vahvistetaan luokitusnäkymien määritelmä 
ja selvennetään, mitä erityissäännöksiä 
tällaisiin näkymiin sovelletaan. Tämän on 
määrä selventää sääntöjä ja luoda 
oikeusvarmuutta. Tässä asetuksessa 
säädetyn luokitusnäkymien määritelmän 
tulisi kattaa myös näkemykset 
luottoluokituksen todennäköisestä 
kehityksestä lyhyellä aikavälillä (ns. 
tarkkailulistat, credit watch).

(4) Luokitusnäkymien merkitys sijoittajille 
ja liikkeeseenlaskijoille ja niiden 
vaikutukset markkinoihin ovat 
verrattavissa luottoluokitusten 
merkitykseen ja vaikutuksiin. Näin ollen 
kaikkia asetuksessa (EY) N:9 1060/2009 
säädettyjä vaatimuksia, joilla pyritään 
varmistamaan luokitustoimien 
eturistiriidattomuus, täsmällisyys ja 
avoimuus, olisi sovellettava myös 
luokitusnäkymiin. Nykyisen 
valvontakäytännön mukaisesti monia 
asetuksen vaatimuksia sovelletaan 
luokitusnäkymiin. Tässä asetuksessa 
vahvistetaan luokitusnäkymien määritelmä 
ja selvennetään, mitä erityissäännöksiä 
tällaisiin näkymiin sovelletaan. Tämän on 
määrä selventää sääntöjä ja luoda 
oikeusvarmuutta. Tässä asetuksessa 
säädetyn luokitusnäkymien määritelmän 
tulisi kattaa myös näkemykset 
luottoluokituksen todennäköisestä 
kehityksestä lyhyellä aikavälillä (ns. 
tarkkailulistat, credit watch). Komission 
olisi hyväksyttävä EAMV:n laatima 
luonnos teknisiksi sääntelystandardeiksi, 
jotta tämän asetuksen mukaisesti 
valvottaviin toimintoihin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää myös muita 
luottoluokituslaitosten julkaisuja.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1060/2010 
säädettiin ensimmäisistä toimenpiteistä, 
joilla käsitellään luottoluokituslaitosten ja 
niiden luottoluokitustoimintojen 
riippumattomuuteen ja koskemattomuuteen 
liittyvää kysymystä. 
Luottoluokituslaitosten riippumattomuuden
takaamisen tavoite sekä tavoite tunnistaa, 
hallita ja mahdollisuuksien mukaan välttää 
esiin nousevat eturistiriidat olivat jo 
useiden vuonna 2009 annetun asetuksen 
säännösten taustalla. Vaikka nykyiset 
säännöt luovatkin tälle vakaan pohjan, 
niiden vaikutus ei näytä olleen riittävä. 
Luottoluokituslaitoksia ei edelleenkään 
pidetä riittävän riippumattomina 
toimijoina. Luontaisia eturistiriitoja on 
vaarassa syntyä, kun luottoluokiteltava 
yhteisö valitsee luottoluokituslaitoksen ja 
maksaa sille (liikkeeseenlaskija maksaa -
malli). Nykyisissä säännöissä ei riittävästi 
puututa näihin eturistiriitoihin. Tämän 
mallin mukaan toimittaessa 
luottoluokituslaitoksella on kannustin antaa 
liikkeeseenlaskijasta sitä miellyttäviä 
luokituksia varmistaakseen tuloja takaavan 
pitkäaikaisen liiketoimintasuhteen tai 
saadakseen uusia toimeksiantoja ja 
lisätuloja. Lisäksi luottoluokituslaitosten 
osakkaiden ja luottoluokiteltavien 
yhteisöjen välinen suhde voi aiheuttaa 
eturistiriitoja, joihin nykyisissä säännöissä 
ei riittävästi puututa. Tilanne johtaa siihen, 
että liikkeeseenlaskija maksaa -mallin 
mukaisesti annetut luottoluokitukset 
voidaan nähdä pikemmin 
liikkeeseenlaskijalle soveltuvina kuin 
sijoittajien tarvitsemina luottoluokituksina. 
Sanotun rajoittamatta komission 
liikkeeseenlaskija maksaa -mallista 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 39 artiklan 

(6) Asetuksella (EY) N:o 1060/2010 
säädettiin ensimmäisistä toimenpiteistä, 
joilla käsitellään luottoluokituslaitosten ja 
niiden luottoluokitustoimintojen 
riippumattomuuteen ja koskemattomuuteen 
liittyvää kysymystä. 
Luottoluokituslaitosten riippumattomuuden 
takaamisen tavoite sekä tavoite tunnistaa, 
hallita ja mahdollisuuksien mukaan välttää 
esiin nousevat eturistiriidat olivat jo 
useiden vuonna 2009 annetun asetuksen 
säännösten taustalla. Vaikka nykyiset 
säännöt luovatkin tälle vakaan pohjan, 
niiden vaikutus ei näytä olleen riittävä. 
Luottoluokituslaitoksia ei edelleenkään 
pidetä riittävän riippumattomina 
toimijoina. Luontaisia eturistiriitoja on 
vaarassa syntyä, kun luottoluokiteltava 
yhteisö valitsee luottoluokituslaitoksen ja 
maksaa sille (liikkeeseenlaskija maksaa -
malli). Nykyisissä säännöissä ei riittävästi 
puututa näihin eturistiriitoihin. Tämän 
mallin mukaan toimittaessa 
luottoluokituslaitoksella on kannustin antaa 
liikkeeseenlaskijasta sitä miellyttäviä 
luokituksia varmistaakseen tuloja takaavan 
pitkäaikaisen liiketoimintasuhteen tai 
saadakseen uusia toimeksiantoja ja 
lisätuloja. Lisäksi luottoluokituslaitosten 
osakkaiden ja luottoluokiteltavien 
yhteisöjen välinen suhde voi aiheuttaa 
eturistiriitoja, joihin nykyisissä säännöissä 
ei riittävästi puututa. Tilanne johtaa siihen, 
että liikkeeseenlaskija maksaa -mallin 
mukaisesti annetut luottoluokitukset 
voidaan nähdä pikemmin 
liikkeeseenlaskijalle soveltuvina kuin 
sijoittajien tarvitsemina luottoluokituksina. 
Sanotun rajoittamatta komission 
liikkeeseenlaskija maksaa -mallista 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 39 artiklan 



PE480.852v03-00 8/38 PR\892526FI.doc

FI

1 kohdan mukaisesti viimeistään 
joulukuussa 2012 laatiman kertomuksen 
päätelmiä, luottoluokituslaitoksiin 
sovellettavia riippumattomuuden ehtoja on 
ehdottomasti vahvistettava, jotta 
liikkeeseenlaskija maksaa -mallin 
mukaisesti annettujen luottoluokitusten 
uskottavuutta voidaan parantaa.

1 kohdan mukaisesti viimeistään 
joulukuussa 2012 laatiman kertomuksen 
päätelmiä, luottoluokituslaitoksiin 
sovellettavia riippumattomuuden ehtoja on 
ehdottomasti vahvistettava, jotta 
liikkeeseenlaskija maksaa -mallin 
mukaisesti annettujen luottoluokitusten 
uskottavuutta voidaan parantaa. Tätä 
tarkoitusta varten EAMV:n olisi 
laadittava mahdollisia vaihtoehtoisia 
maksumalleja sen varmistamiseksi, että 
luottoluokituslaitoksen valinta ja sille 
suoritettavat maksut ovat täysin 
riippumattomia luottoluokitellusta 
yhteisöstä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Luottoluokituslaitosten välisen 
kilpailun lisäämiseksi kullekin jäljempänä 
mainitulle luokitusalueelle olisi asetettava 
enimmäisraja, jota luottoluokituslaitokset 
eivät saa ylittää, kun on kyse 
toimeksiannosta suoritettavien luokitusten 
määrästä. Ensinnäkin toimeksiannosta 
suoritettavien luottoluokitusten osuus olisi 
rajoitettava enintään 25 prosenttiin 
markkinoilla olevista pankki-, vakuutus-
ja yritystoiminnan omaisuusluokista 
niiden nimellisarvosta laskettuna. 
Toiseksi toimeksiannosta suoritettavien 
luottoluokitusten osuus olisi rajoitettava 
enintään 25 prosenttiin markkinoilla 
olevista strukturoiduista rahoitustuotteista 
niiden nimellisarvosta laskettuna. Tähän 
25 prosentin rajan asettamiseen on kaksi 
syytä: yhtäältä mikään 
luottoluokituslaitos ei luokittaisi valtaosaa 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoista 
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jonkin tietyn omaisuusluokan osalta, ja 
toisaalta, koska tavallisesti kaksi 
luottoluokituslaitosta luokittelee 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, 
tämän toimenpiteen myötä useampien 
luottoluokituslaitosten olisi mahdollista 
luokittaa joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskijoita tai 
liikkeeseenlaskemisia 25 prosentin
osuuteen saakka tietyssä 
omaisuusluokassa. 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoluokituslaitoksen 
riippumattomuuteen luottoluokitellusta 
yhteisöstä vaikuttaa myös se, jos jollakin 
sen merkittävällä osakkeenomistajalla on 
mahdollinen eturistiriita luottoluokitellun 
yhteisön kanssa: luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja saattaa olla 
luottoluokitellun yhteisön tai jonkin 
asianomaisen kolmannen osapuolen 
hallinto- tai valvontaelimen jäsen. 
Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 säännöissä 
puututtiin tällaiseen tilanteeseen ainoastaan 
silloin, kun eturistiriita koski 
luottoluokitusanalyytikoita, 
luottoluokitukset hyväksyviä henkilöitä ja 
muita luottoluokituslaitoksen työntekijöitä. 
Asetuksessa ei kuitenkaan mainittu 
luottoluokituslaitoksen osakkeenomistajiin 
tai jäseniin liittyviä mahdollisia 
eturistiriitoja. Jotta voitaisiin parantaa 
luottoluokituslaitosten mainetta, siis 
niiden riippumattomuutta 
luottoluokitelluista yhteisöistä, on 
tarkoituksenmukaista laajentaa 
luottoluokituslaitoksen työntekijöihin 

(13) Luottoluokituslaitoksen 
riippumattomuuteen luottoluokitellusta 
yhteisöstä vaikuttaa myös se, jos jollakin 
sen merkittävällä osakkeenomistajalla on 
mahdollinen eturistiriita luottoluokitellun 
yhteisön kanssa: luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja saattaa olla 
luottoluokituslaitokselta luokitusta 
pyytäneen luottoluokitellun yhteisön tai 
jonkin asianomaisen kolmannen osapuolen 
hallinto- tai valvontaelimen jäsen. 
Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 säännöissä 
puututtiin tällaiseen tilanteeseen ainoastaan 
silloin, kun eturistiriita koski 
luottoluokitusanalyytikoita, 
luottoluokitukset hyväksyviä henkilöitä ja 
muita luottoluokituslaitoksen työntekijöitä. 
Asetuksessa ei kuitenkaan mainittu 
luottoluokituslaitoksen osakkeenomistajiin 
tai jäseniin liittyviä mahdollisia 
eturistiriitoja. Jotta voitaisiin parantaa 
luottoluokituslaitosten riippumattomuutta 
luottoluokitelluista yhteisöistä, on 
tarkoituksenmukaista laajentaa 
luottoluokituslaitoksen työntekijöihin 
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liittyviä eturistiriitoja koskevia nykyisiä 
sääntöjä myös eturistiriitoihin, jotka 
liittyvät luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistajiin tai 
luottoluokituslaitoksessa merkittävässä 
asemassa oleviin jäseniin. Näin ollen 
luottoluokituslaitoksen olisi 
pidättäydyttävä antamasta luottoluokituksia 
tai ilmoitettava mahdollisesta 
vaikutuksesta luottoluokitukseen, jos 
luokituslaitoksen osakkeenomistaja tai 
jäsen, jolla on hallussaan vähintään 10 
prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen 
äänioikeuksista, on myös luottoluokitellun 
yhteisön hallinto- tai valvontaelimen jäsen 
tai on sijoittanut luottoluokiteltuun 
yhteisöön. Jos osakkeenomistaja tai jäsen 
on lisäksi asemassa, jossa hän voi käyttää 
huomattavaa vaikutusvaltaa 
luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, 
kyseinen henkilö ei saisi tarjota 
luottoluokitellulle yhteisölle tai 
asianomaiselle kolmannelle osapuolelle 
konsultointi- tai neuvontapalveluja, jotka 
koskevat kyseisen luottoluokitellun 
yhteisön tai kolmannen osapuolen 
yhtiörakennetta, oikeudellista rakennetta, 
varoja, velkoja tai toimintoja.

liittyviä eturistiriitoja koskevia nykyisiä 
sääntöjä myös eturistiriitoihin, jotka 
liittyvät luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistajiin tai 
luottoluokituslaitoksessa merkittävässä 
asemassa oleviin jäseniin. Näin ollen 
luottoluokituslaitoksen olisi 
pidättäydyttävä antamasta luottoluokituksia 
tai ilmoitettava mahdollisesta vaikutuksesta 
luottoluokitukseen, jos luokituslaitoksen 
osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on 
hallussaan vähintään 10 prosenttia kyseisen 
luottoluokituslaitoksen äänioikeuksista, on 
myös luottoluokitellun yhteisön hallinto-
tai valvontaelimen jäsen tai on sijoittanut 
luottoluokiteltuun yhteisöön tai sillä on 
ollut luottoluokiteltuun yhteisöön tai 
johonkin asianomaiseen kolmanteen 
osapuoleen jokin sellainen suhde, joka voi 
mahdollisesti aiheuttaa eturistiriidan. Jos 
osakkeenomistaja tai jäsen on lisäksi 
asemassa, jossa hän voi käyttää 
huomattavaa vaikutusvaltaa
luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, 
kyseinen henkilö ei saisi tarjota 
luottoluokitellulle yhteisölle tai 
asianomaiselle kolmannelle osapuolelle 
konsultointi- tai neuvontapalveluja, jotka 
koskevat kyseisen luottoluokitellun 
yhteisön tai kolmannen osapuolen 
yhtiörakennetta, oikeudellista rakennetta, 
varoja, velkoja tai toimintoja.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Luottoluokituslaitosten
riippumattoman maineeseen vaikuttaisi
erityisesti se, jos samat osakkeenomistajat 
tai jäsenet sijoittaisivat sellaisiin 

(15) Luottoluokituslaitosten
riippumattomuuteen voisi vaikuttaa
erityisesti se, jos samat osakkeenomistajat 
tai jäsenet sijoittaisivat sellaisiin 
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luottoluokituslaitoksiin, jotka eivät kuulu 
samaan luottoluokituslaitosten ryhmään,
ainakin silloin, jos kyseinen sijoitus 
kasvaisi niin suureksi, että asianomaisilla 
osakkeenomistajilla tai jäsenillä olisi 
tiettyä vaikutusvaltaa 
luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan.
Sen vuoksi luottoluokituslaitosten 
riippumattomuuden (ja riippumattoman 
maineen) varmistamiseksi on 
tarkoituksenmukaista säätää tiukemmista 
säännöistä, jotka koskevat 
luottoluokituslaitosten ja niiden 
osakkeenomistajien suhteita. Tästä syystä
yhdelläkään henkilöllä ei saisi 
samanaikaisesti olla 5 prosentin tai sitä
suurempaa osuutta useammassa kuin 
yhdessä luottoluokituslaitoksessa, jolleivät 
luottoluokituslaitokset kuulu samaan 
ryhmään.

luottoluokituslaitoksiin, jotka eivät kuulu 
samaan luottoluokituslaitosten ryhmään.
Sen vuoksi todellisten tai mahdollisten 
eturistiriitojen välttämiseksi ja
luottoluokituslaitosten riippumattomuuden
varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista 
säätää tiukemmista säännöistä, jotka 
koskevat luottoluokituslaitosten ja niiden 
osakkeenomistajien suhteita. Tästä syystä
luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja 
tai jäsen ei saisi samanaikaisesti sijoittaa 
toiseen luottoluokituslaitokseen, jollei 
tämä kuulu samaan ryhmään.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Rekisteröityjen 
luottoluokituslaitosten mahdolliset 
sulautumat, erityisesti jos niihin kuuluu 
suuri luottoluokituslaitos, kaventaisivat 
liikkeeseenlaskijoiden 
valintamahdollisuuksia markkinoilla 
olevien eri laitosten välillä ja johtaisivat 
kilpailijoiden häviämiseen. Tämä 
aiheuttaisi todennäköisesti vaikeuksia 
liikkeeseenlaskijoille, silloin kun niiden 
on nimettävä yksi tai useampi uusi 
luottoluokituslaitos. Siksi on 
asianmukaista kieltää 
luottoluokituslaitoksia sijoittamasta 
muihin luottoluokituslaitoksiin ja kieltää 
väliaikaisesti suurten 



PE480.852v03-00 12/38 PR\892526FI.doc

FI

luottoluokituslaitosten ja niiden 
kilpailijoiden väliset sulautumat.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta päästäisiin tavoitteeseen, että 
luottoluokituslaitokset ovat tarpeeksi 
riippumattomia, olisi varmistettava, ettei 
sijoittajilla ole samanaikaisesti 5 
prosentin tai sitä suurempaa osuutta 
useammassa kuin yhdessä 
luottoluokituslaitoksessa. Säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/109/EY edellytetään, että 
henkilöiden, joiden määräysvallassa on 5 
prosenttia jonkin listatun yhtiön 
äänioikeuksista, olisi julkistettava tämä 
muun muassa sen vuoksi, että on 
sijoittajien edun mukaista olla selvillä 
tällaisten yhtiöiden äänestysrakenteen 
muutoksista. Sen vuoksi 5 prosentin 
osuutta äänioikeuksista pidetään 
huomattavana omistusosuutena, joka voi 
vaikuttaa yhtiön äänestysrakenteeseen. 
Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista 
käyttää 5 prosentin rajaa rajoittamaan 
samanaikaisia sijoituksia useampaan 
kuin yhteen luottoluokituslaitokseen. Tätä 
toimenpidettä ei voida pitää 
suhteettomana, kun otetaan huomioon, 
että kaikki unionissa rekisteröidyt 
luottoluokituslaitokset ovat 
listaamattomia yhtiöitä, joten niihin ei 

Poistetaan.
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sovelleta listattuihin yhtiöihin EU:ssa 
sovellettavia avoimuus- ja 
menettelysääntöjä. Listaamattomien 
yhtiöiden hallintoon sovelletaan usein 
osakkeenomistajien pöytäkirjoja tai 
sopimuksia, ja osakkeenomistajia tai 
jäseniä on tavallisesti vähän. Sen vuoksi 
jopa vähemmistöasemalla voi olla 
vaikutusta listaamattomassa 
luottoluokitusyhtiössä. Jotta kuitenkin 
varmistetaan, että täysin taloudellisin syin 
tapahtuvat sijoitukset 
luottoluokituslaitoksiin ovat yhä 
mahdollisia, kyseistä rajoitusta sijoittaa 
samanaikaisesti useampaan kuin yhteen 
luottoluokituslaitokseen ei tulisi laajentaa 
sijoituksiin, joita kanavoidaan sijoittajasta 
riippumattomien ja sijoittajan 
vaikutusvallan ulkopuolella olevien 
kolmansien tahojen hoitamien 
yhteissijoitusjärjestelmien kautta.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Luokitusten käyttö ei saisi johtaa 
automaattisiin reaktioihin 
velkasitoumusten luokitusten alentamisen 
yhteydessä olivatpa kyseiset sitoumukset 
sitten julkisia tai yksityisiä. Valtionvelan 
luottoluokitusta alennettaessa myös 
kyseisen jäsenvaltion 
paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten luokitusta 
alennetaan automaattisesti, vaikka ne 
olisivat rahoituksellisesti terveitä. 
Tällainen automaattisen luokituksen 
alentaminen ei saisi johtaa 
automaattiseen arvopapereiden myyntiin, 
vaan investoijien olisi voitava itse arvioida 
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liikkeeseenlaskijat. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) On tärkeää välttää julkisyhteisöjen 
luottoluokituksiin liittyvää markkinoiden 
myötäsyklisyyttä, joka perustuu 
yksinkertaisesti ilmoitukseen jonkin 
jäsenvaltion luottoluokituksen 
tarkistamisesta. Mitään valtionvelkaa 
koskevia luokitusnäkymiä ei näin ollen 
saisi julkistaa. Jos luokitusten 
tarkistaminen on merkittävien tekijöiden 
vuoksi välttämätöntä, asianomaisen 
luottoluokituslaitoksen on julkistettava 
luokitus ja ilmoitettava puolueettomat 
perusteet luokituksen päivittämiselle. 

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Julkisyhteisöjen luottoluokitusten 
erityispiirteiden vuoksi ja 
volatiliteettiriskin vähentämiseksi on 
tarpeen vaatia luottoluokituslaitoksia 
julkaisemaan tällaiset luokitukset unioniin 
sijoittautuneiden kauppapaikkojen 
sulkeuduttua ja vähintään tuntia ennen 
niiden avautumista.

(32) Julkisyhteisöjen luottoluokitusten 
erityispiirteiden vuoksi ja 
volatiliteettiriskin vähentämiseksi on 
tarpeen vaatia luottoluokituslaitoksia 
julkaisemaan tällaiset luokitukset unioniin 
sijoittautuneiden kauppapaikkojen 
sulkeuduttua ja vähintään tuntia ennen 
niiden avautumista. Lisäksi näyttää 
tärkeältä vahvistaa luottamuksellisten 
tietojen käsittelyä koskevia sääntöjä.
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Luottoluokituslaitoksen olisi saatava 
viivyttää luottamuksellisten tietojen 
antamista edellyttäen, ettei tällainen 
viivästys ole omiaan johtamaan yleisöä 
harhaan ja että liikkeeseenlaskija kykenee 
tosiasiassa varmistamaan kyseisten 
tietojen luottamuksellisuuden. 
Luokitellun yhteisön olisi myös rajattava 
niiden henkilöiden luettelo ja nimettävä 
selkeästi ne henkilöt, jotka voivat saada 
tiedot 12 tunnin sääntöjen mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Ottaen huomioon julkisyhteisöjen 
luottoluokitusten erityispiirteet ja niiden 
merkittävän vaikutuksen paitsi 
markkinoihin myös asianomaisen 
jäsenvaltion talouteen 
luottoluokituslaitoksia olisi kiellettävä 
suorittamasta julkisyhteisöjen 
luottoluokituksia ilman toimeksiantoa. 
Jos jäsenvaltio ei halua tulla luokitelluksi, 
investoijilla on käytettävissään luotettavia 
asiakirjoja, esimerkiksi komission, 
Euroopan keskuspankin (EKP) ja 
Kansainvälisen valuuttarahaston 
kertomukset, joiden perusteella ne voivat 
arvioida kyseisen valtion velkaa.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Jotta valtionvelkaa koskevaa 
kysymystä voitaisiin käsitellä 
tehokkaammin, komission olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus, jossa ehdotetaan täysin 
riippumattoman Euroopan julkisen 
luottoluokituslaitoksen perustamista. 
Laitoksen tehtävänä olisi arvioida 
jäsenvaltioiden julkisyhteisöjen 
luottokelpoisuutta. Kertomuksessa olisi 
mainittava, voisiko jokin olemassa oleva 
toimielin hoitaa julkisyhteisöjen 
luottoluokitusta koskevan tehtävän. 
Kertomukseen olisi tarvittaessa 
sisällytettävä lainsäädäntöehdotus. 
Tulevalle Euroopan julkiselle 
luottoluokituslaitokselle olisi osoitettava 
riittävät henkilö- ja muut resurssit, jotta 
voidaan varmistaa luottoluokitusten 
korkea laatu.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 c) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
julkisyhteisöjen luottoluokitusten 
erityispiirteet ja torjua jäsenvaltioiden 
välisen tartuntavaikutuksen uhka, olisi 
kiellettävä sellaisten lausuntojen 
antaminen, joissa ilmoitetaan jonkin 
maaryhmän uudelleentarkastelusta, 
vaikka niihin liittyisikin yksittäisiä 
maaraportteja.
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Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisestä 
sääntelyä koskevasta lähestymistavasta, 
jolla lisätään luottoluokitustoiminnan 
integriteettiä, avoimuutta, vastuullisuutta, 
hyvää hallintotapaa ja luotettavuutta ja
edistetään unionissa annettavien 
luottoluokitusten laatua, ja näin edistetään 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavutetaan korkeatasoinen kuluttajan- ja 
sijoittajansuoja. Asetuksessa säädetään 
luottoluokitusten antamista koskevista 
edellytyksistä ja luottoluokituslaitosten, 
mukaan luettuina niiden osakkaat ja 
jäsenet, organisaatioon ja toiminnan 
harjoittamiseen sovellettavista säännöistä, 
joiden tarkoituksena on edistää 
luottoluokituslaitosten riippumattomuutta, 
välttää eturistiriidat ja parantaa kuluttajan-
ja sijoittajansuojaa.

Tässä asetuksessa säädetään yhteisestä 
sääntelyä koskevasta lähestymistavasta, 
jolla lisätään luottoluokitustoiminnan 
integriteettiä, avoimuutta, vastuullisuutta ja
hyvää hallintotapaa sekä edistetään 
unionissa annettavien luottoluokitusten 
laatua, ja näin edistetään sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa ja saavutetaan 
korkeatasoinen kuluttajan- ja 
sijoittajansuoja. Asetuksessa säädetään 
luottoluokitusten antamista koskevista 
edellytyksistä ja luottoluokituslaitosten, 
mukaan luettuina niiden osakkaat ja 
jäsenet, organisaatioon ja toiminnan 
harjoittamiseen sovellettavista säännöistä, 
joiden tarkoituksena on edistää 
luottoluokituslaitosten riippumattomuutta, 
välttää eturistiriidat ja parantaa kuluttajan-
ja sijoittajansuojaa.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) korvataan a alakohta seuraavasti:
"a) 'luottoluokituksella' investoijille ja 
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kuluttajille tarjottavaa tietopalvelua, joka 
koskee yhteisön, velan tai 
rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, 
etuosakkeiden ja muiden 
rahoitusvälineiden luottokelpoisuutta 
taikka kyseessä olevan velan tai 
rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, 
etuosakkeiden tai muun 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan 
luottokelpoisuutta ja joka on annettu 
käyttäen vakiintunutta ja määritettyä 
luottoluokitusjärjestelmää ja johon 
sovelletaan siviilioikeudellista vastuuta 
koskevaa järjestelmää;"

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
2 a. EAMV:n on esitettävä luonnos 
teknisiksi sääntelystandardeiksi sekä 
hiottava ja mukautettava säännöllisen 
uudelleentarkastelun perusteella ja 
tarvittaessa 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua luottoluokituksen 
määritelmää ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) lisätään kohta seuraavasti:
"e a) ’avustavalla 
luottoluokitusanalyytikolla’ henkilöä, 
joka vastaa varsinaisen 
luottoluokitusanalyytikon työn 
tukemisesta;"

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 1 kohta – w alakohta

Komission teksti Tarkistus

w) ’luokitusnäkymällä’ näkemystä 
luottoluokituksen todennäköisestä 
kehityssuunnasta lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä.

w) ’luokitusnäkymällä’ puolueettomiin 
kriteereihin perustuvaa lausuntoa
luottoluokituksen todennäköisestä 
kehityssuunnasta lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä, mukaan lukien tarkkailulistat;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 1 kohta – w a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

w a) 'ilman toimeksiantoa suoritetulla 
luottoluokituksella' luottoluokitusta, 
jonka luottoluokituslaitos antaa muuten 
kuin liikkeeseenlaskijan pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
3 artikla – 1 kohta – w c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

w c) ’tarkkuusasteella’ sitä, missä määrin 
luottoluokituslaitos kykenee antamaan 
korkeita luottoluokituksia 
liikkeeseenlaskijoille, joilla ei ole 
maksuviivästyksiä, ja alhaisia 
luottoluokituksia liikkeeseenlaskijoille, 
joilla on maksuviivästyksiä;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään artikla seuraavasti: 
"4 a artikla

Julkisyhteisöjen luottoluokitukset
1. Kun luottoluokituslaitos antaa jonkin 
julkisyhteisön luottoluokituksen, 



PR\892526FI.doc 21/38 PE480.852v03-00

FI

luokituksen erityisluonne ja sen vaikutus 
yleiseen rahoitusvakauteen on otettava 
asianmukaisesti huomioon.
2. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se salli 
julkisyhteisöjensä luottoluokitusta. Ilman 
toimeksiantoa suoritettavat 
julkisyhteisöjen luottoluokitukset on 
kiellettävä.
3. Toimeksiannosta suoritettavien 
julkisyhteisöjen luottoluokitusten on 
oltava täysin 8 artiklan 5 kohdan 
mukaisia."

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla 5 a artikla

Rahoituslaitosten liiallinen tukeutuminen 
luottoluokituksiin

Rahoituslaitosten liiallinen tukeutuminen 
luottoluokituksiin

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten, hallinnointi- ja sijoitusyhtiöiden, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
sekä keskusvastapuolten, siten kuin ne on 
määritelty OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä xx päivänä 
xxxkuuta 201x annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o xx/201x, on tehtävä omat 
luottoriskiarviointinsa eivätkä ne saa 
käyttää luottoluokituksia yksinomaan tai 
mekaanisesti arvioidessaan yhteisön tai 
rahoitusvälineen luottokelpoisuutta. 
Tällaisten yritysten valvonnasta vastaavien 

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten, hallinnointi- ja sijoitusyhtiöiden, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
sekä keskusvastapuolten, siten kuin ne on 
määritelty OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä xx päivänä 
xxxkuuta 201x annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o xx/201x, on tehtävä omat 
luottoriskiarviointinsa eivätkä ne saa 
käyttää yksinomaan luottoluokituksia 
arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen 
luottokelpoisuutta. Tällaisten yritysten 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
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toimivaltaisten viranomaisten on tiiviisti 
tarkastettava yritysten 
luottoarviointiprosessien riittävyys.

viranomaisten on tiiviisti tarkastettava 
yritysten luottoarviointiprosessien 
riittävyys.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Yksittäisten ja yhteisten sijoitussalkkujen 
hoitamisessa liikaa ulkoisiin luokituksiin 
tukeutuvien sopimusehtojen 
pätemättömyys 
1. Mikä tahansa yhteiseen tai yksittäiseen 
salkunhoitotuotteeseen liittyvä 
sopimusehto, joka edellyttää sellaisten 
arvopapereiden valintaa, että salkkua on 
hoidettava ainoastaan ulkoisten 
luokitusten perusteella, on pätemätön.
2. Mikä tahansa sopimusehto, jonka 
nojalla luotonantaja voisi pyytää 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaa 
maksamaan suorituksen ennen 
joukkovelkakirjojen luonnollista 
lunastuspäivää arvopapereiden ulkoisen 
luokituksen alenemisen vuoksi, on 
pätemätön.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
5 d artikla (uusi)



PR\892526FI.doc 23/38 PE480.852v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5 d artikla
Liiallinen tukeutuminen 

luottoluokituksiin EU:n lainsäädännössä
Unionin lainsäädännössä ei saa viitata 
luottoluokituksiin sääntelytarkoituksessa, 
ja kaikki alakohtaiseen lainsäädäntöön 
sisältyvät säännökset, joissa edellytetään 
luottoluokitusten huomioon ottamista 
ennen sijoitusten tekoa tai 
sijoitusneuvojen antamista, on kumottava. 
Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ...* mennessä 
yksityiskohtaisen kertomuksen tämän 
artiklan täytäntöönpanosta unionin 
lainsäädännössä ja tarvittaessa 
asianomaiset lainsäädäntöehdotukset. 
Kertomukseen on sisällytettävä 
suosituksia omien 
luottoluokitusvalmiuksien kehittämiseksi 
niin, että voidaan välttää automaattiset 
myötäsykliset reaktiot luokitusten 
muutoksiin. 
____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kuusi kuukautta 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"3. EAMV voi luottoluokituslaitoksen 
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pyynnöstä vapauttaa 
luottoluokituslaitoksen liitteessä I olevan 
A jakson 2, 5, 6 ja 9 kohdan sekä 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan vaatimusten 
noudattamisesta, jos luottoluokituslaitos 
pystyy osoittamaan, että vaatimukset 
eivät ole oikeassa suhteessa sen 
liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen 
ja monimutkaisuuteen eivätkä 
luottoluokitusten antamisen luonteeseen 
ja laajuuteen ja että" 

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Korvataan 6 artiklan 3 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
"a) luottoluokituslaitoksen palveluksessa 
on vähemmän kuin 50 
luottoluokitusanalyytikkoa;"

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Lisätään 6 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. EAMV on laadittava asetuksen (EU) 
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N:o 1095/2010 16 a artiklan mukaisesti 
suuntaviivoja sellaisten uusien 
maksumallien käyttöön ottamiseksi, joilla 
varmistetaan, että luottoluokituslaitosten 
valinta ja niiden veloittamat maksut ovat 
täysin riippumattomia luokitellusta 
yhteisöstä, odotettaessa komission 39 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
kertomuksen päätelmiä liikkeeseenlaskija 
maksaa -mallista." 

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottoluokituslaitoksen osakas tai jäsen, 
jolla on vähintään 5 prosenttia kyseisen 
laitoksen pääomasta tai äänioikeuksista, 
ei saa

1. Luottoluokituslaitoksen osakas tai jäsen 
ei saa

a) omistaa 5:ttä prosenttia tai tätä 
suurempaa osuutta minkään muun
luottoluokituslaitoksen pääomasta. Tätä 
kieltoa ei sovelleta omistuksiin 
hajauttamiseen perustuvissa 
yhteissijoitusjärjestelmissä, mukaan 
luettuina hoidetut rahastot, kuten 
eläkerahastot ja henkivakuutukset, 
edellyttäen, että tällaiset omistukset 
hajauttamiseen perustuvissa 
yhteissijoitusjärjestelmissä eivät aseta 
kyseistä henkilöä asemaan, jossa hän voi 
käyttää merkittävää valtaa kyseessä 
olevien järjestelmien liiketoimintaan;

a) olla toisen luottoluokituslaitoksen 
osakas tai jäsen eikä sillä saa olla muuta 
suoraa tai välillistä omistusosuutta 
toisesta luottoluokituslaitoksesta;

b) pitää hallussaan oikeutta tai valtaa 
käyttää 5:ttä prosenttia tai tätä suurempaa 
osuutta minkään toisen 
luottoluokituslaitoksen äänioikeuksista;
c) pitää hallussaan oikeutta tai valtaa c) pitää hallussaan oikeutta tai valtaa 
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nimittää tai erottaa minkään toisen 
luottoluokituslaitoksen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäseniä;

nimittää tai erottaa minkään toisen 
luottoluokituslaitoksen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäseniä;

d) olla minkään toisen 
luottoluokituslaitoksen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsen;

d) olla minkään toisen 
luottoluokituslaitoksen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsen;

e) pitää hallussaan valtaa käyttää eikä 
tosiasiallisesti käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa missään 
toisessa luottoluokituslaitoksessa.

e) pitää hallussaan valtaa käyttää eikä 
tosiasiallisesti käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa missään 
toisessa luottoluokituslaitoksessa.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a a artikla
Tiettyjen luottoluokituslaitosten 

sulautumisten ja omistusosuuksien 
hankinnan kieltäminen 

Rekisteröity luottolaitos, joka on 
hankkinut yli 20 prosenttia 
kokonaisvuosituloistaan 
luottoluokitustoiminnalla unionissa tai 
kuuluu tällaiset tulot hankkineeseen 
luottoluokituslaitosten ryhmään, ei saa 
sulautua toiseen rekisteröityyn 
luottoluokituslaitokseen tai hankkia 
toisen rekisteröidyn 
luottoluokituslaitoksen omistusosuutta 
kymmenen vuoden aikana ...* alkaen, 
elleivät ne kuulu samaan 
luottoluokituslaitosten ryhmään ...* 
alkaen.
____________
* Virallinen lehti: lisätään 
voimaantulopäivä.
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Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
6 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b a artikla
Toimeksiannosta suoritettujen luokitusten 

enimmäisosuus
Toimeksiannosta suoritettuja 
luottoluokituksia voidaan antaa enintään 
25 prosentille markkinoilla olevista 
pankki-, vakuutus- ja yritystoiminnan 
omaisuusluokista niiden nimellisarvosta 
laskettuna.
Toimeksiannosta suoritettuja 
luottoluokituksia voidaan antaa enintään 
25 prosentille markkinoilla olevista 
strukturoiduista rahoitustuotteista niiden 
nimellisarvosta laskettuna.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Pääluottoluokitusanalyytikko ja 
avustava luottoluokitusanalyytikko eivät 
saa seurata kahdeksaa tai kymmentä 
useampaa liikkeeseenlaskijaa kunkin 
omaisuusluokan osalta. 
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Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
8 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisyhteisöjen luottoluokituksia 
koskevia luokitusnäkymiä ei julkisteta. 
Jos luokitusten tarkistaminen on 
merkittävien tekijöiden vuoksi 
välttämätöntä, asianomaisen 
luottoluokituslaitoksen on julkistettava 
luokitus ja ilmoitettava puolueettomat 
perusteet luokituksen päivittämiselle. 

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
8 artikla – 5 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiannosta suoritetut 
julkisyhteisöjen luottoluokitukset on 
julkistettava tavalla, jolla varmistetaan, 
että kyseisen maan erityisluonne on 
analysoitu. Tietyn maaryhmän 
luokituksen uudelleentarkastelua 
koskevan lausunnon antaminen on 
kielletty, vaikka siihen olisi liitetty 
maakohtaiset raportit.

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luottoluokituslaitosten on varmistettava, 
että luottoluokitukset ja luokitusnäkymät 
esitetään ja niitä käsitellään liitteessä I 
olevassa D jaksossa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.”;

2. Luottoluokituslaitosten on varmistettava, 
että luottoluokitukset ja luokitusnäkymät 
esitetään ja niitä käsitellään liitteessä I 
olevassa D jaksossa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti. 
Luottoluokituslaitokset eivät saa esittää 
muita kuin luokituksiin liittyviä 
tosiseikkoja, ja niiden on vältettävä 
sellaisten arviointien ja analyysien 
antamista, jotka eivät kuulu 
luottoluokituslaitosten tehtäviin.";

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luottoluokituslaitoksen on pidettävä 
luottoluokitusta koskevat tiedot salassa, 
kunnes ne annetaan markkinoille.
Luottoluokituslaitoksen on ylläpidettävä 
luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy 
kyseisiin tietoihin ennen niiden 
julkistamista, ja henkilöistä, joille nämä 
tiedot annetaan ennen niiden 
julkistamista. 
Niiden henkilöiden luetteloon, joille 
luokitustiedot annetaan etukäteen, olisi 
sisällytettävä ainoastaan kunkin 
luottoluokitellun yhteisön tätä tarkoitusta 
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varten nimeämiä henkilöitä.
Sovelletaan direktiivin 2003/6/EY 6 
artiklaa, joka koskee luottamuksellisen 
tiedon ja sisäpiiriluettelojen 
käsittelemistä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla
Luottoluokituslaitosten toiminnan 

tulokset
1. Rekisteröidyn ja sertifioidun 
luottoluokituslaitoksen on julkistettava 
tiedot maksuviivästyksistä 
omaisuusluokittain kunkin 
luottoluokituskategorian osalta ja kutakin 
omaisuusluokkaa koskeva tarkkuusaste.
EAMV:n on kommentoitava kyseisiä 
tietoja ja tuotava esiin kunkin 
luottoluokituslaitoksen vahvuudet ja 
heikkoudet.
2. EAMV:n on analysoitava ja arvioitava 
luottoluokituslaitosten toiminnan tuloksia 
keskusrekisteriinsä kerättyjen tietojen 
pohjalta (CEREP). EAMV:n on 
vertailtava luottoluokituslaitosten antamia 
tietoja maksuviivästyksistä ja niiden 
kutakin omaisuusluokkaa koskevaa 
tarkkuusastetta. EAMV:n on julkaistava 
vertailuarviotaan koskeva vuosikertomus, 
johon sisältyy tuloksia koskeva 
luokitusjärjestelmä.
3. Vuosikertomus on julkaistava EAMV:n 
verkkosivustolla.
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Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
35 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On sovellettava sen maan 
siviilioikeudellista vastuuta koskevaa 
järjestelmää, jossa vahingonkärsijällä oli 
asuinpaikka vahingon aiheutuessa. 

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 24 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan unionin on tehtävä 
sisäinen arvio sen jäsenvaltioiden 
luottokelpoisuudesta. Tätä varten on 
perustettava Euroopan julkinen 
luottoluokituslaitos, tai jäsenvaltioiden 
luottokelpoisuuden arviointi on uskottava 
jollekin olemassa olevalle unionin 
toimielimelle. Komissio esittää ...* 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan, olisiko tässä artiklassa 
tarkoitettu tehtävä annettava jollekin 
uudelle vai jo olemassa olevalle 
toimielimelle, ja jossa annetaan suositus, 
joka sisältää lainsäädäntöehdotuksen. 
Komissio arvioi myös henkilöstö- ja 
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resurssitarpeet, jotta voidaan varmistaa
toimielimen riippumattomuus kaikilta 
osin. 
___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kuusi kuukautta 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1060/2009
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Lisätään artikla seuraavasti: 
"39 a artikla

EAMV:n henkilöstö ja resurssit
EAMV arvioi ...* mennessä tämän 
asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja 
tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat 
henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle asiaa koskevan 
kertomuksen.
___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 12 kuukautta 
voimaantulopäivästä."

Or. en
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
Liite I – B jakso – 3 kohta – aa alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'aa) luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on 
suoraan tai välillisesti hallussaan 
vähintään 10 prosenttia kyseisen 
luottoluokituslaitoksen pääomasta tai 
äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin 
mahdollisuus käyttää huomattavaa 
vaikutusvaltaa kyseisen 
luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan,
omistaa suoraan tai välillisesti 
luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen 
kolmannen osapuolen rahoitusvälineitä tai 
sillä on mikä tahansa muu suora tai 
välillinen omistusosuus kyseisestä 
yhteisöstä tai osapuolesta, lukuun ottamatta 
sellaisia osuuksia hajauttamiseen 
perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä, 
mukaan luettuina hoidetut rahastot, kuten 
eläkerahastot tai henkivakuutukset, jotka 
eivät anna sille mahdollisuutta käyttää 
huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen 
järjestelmän liiketoimintaan;”;

'aa) luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja tai jäsen omistaa suoraan 
tai välillisesti luottoluokitellun yhteisön tai 
asianomaisen kolmannen osapuolen 
rahoitusvälineitä tai sillä on mikä tahansa 
muu suora tai välillinen omistusosuus 
kyseisestä yhteisöstä tai osapuolesta, 
lukuun ottamatta sellaisia osuuksia 
hajauttamiseen perustuvissa 
yhteissijoitusjärjestelmissä, mukaan 
luettuina hoidetut rahastot, kuten 
eläkerahastot tai henkivakuutukset, jotka 
eivät anna sille mahdollisuutta käyttää 
huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen 
järjestelmän liiketoimintaan;”;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
Liite I – B jakso – 3 kohta – ba alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'ba) luottoluokitus annetaan 
luottoluokitellulle yhteisölle tai 
asianomaiselle kolmannelle osapuolelle, 

'ba) luottoluokitus annetaan 
luottoluokitellulle yhteisölle tai 
asianomaiselle kolmannelle osapuolelle, 
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jolla on suoraan tai välillisesti hallussaan 
vähintään 10 prosenttia kyseisen 
luottoluokituslaitoksen pääomasta tai 
äänioikeuksista;”;

jolla on suoraan tai välillisesti hallussaan 
kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomaa
tai äänioikeuksia;”;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
Liite I – B jakso – 3 kohta – ca alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'ca) luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on 
suoraan tai välillisesti hallussaan 
vähintään 10 prosenttia kyseisen 
luottoluokituslaitoksen pääomasta tai 
äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin 
mahdollisuus käyttää huomattavaa 
vaikutusvaltaa kyseisen 
luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, on 
luottoluokitellun yhteisön tai jonkin 
asianomaisen kolmannen osapuolen 
hallinto- tai valvontaelimen jäsen;”;

'ca) luottoluokituslaitoksen 
osakkeenomistaja tai jäsen on 
luottoluokitellun yhteisön tai jonkin 
asianomaisen kolmannen osapuolen 
hallinto- tai valvontaelimen jäsen;”;

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – f alakohta
Asetus (EY) N:o 1060/2009
Liite I – D jakso – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) korvataan 5 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

f) poistetaan 5 kohdan ensimmäinen 
alakohta. 

5. Julkaistessaan luottoluokituksen tai 
luokitusnäkymän luottoluokituslaitoksen 
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on selitettävä lehdistötiedotteessaan tai 
raporteissaan luottoluokituksen tai 
luokitusnäkymän perustana olevat 
tärkeimmät osatekijät.”;

Or. en
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PERUSTELUT

1. Ehdotuksen tausta

Luottoluokituslaitosten toiminnalla on kauaskantoiset vaikutukset talous- ja rahoitusalan 
toimijoiden käyttäytymiseen ja julkisten instituutioiden elämään; ne herättävät edelleen suurta 
yleistä huomiota ja aikaansaavat vilkasta keskustelua. Tämä asetus on siksi äärimmäisen 
arkaluonteinen ja erityinen osa rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevaa laajempaa 
uudistusta.

EU:n toimielimet käsittelivät tätä asiaa jokin aika sitten asetuksen (EY) No 1060/2009 ja 
myöhemmin asetuksen (EY) N:o 513/2011 yhteydessä. Viimeksi mainittu muutossäädös 
liittyy rahoituksen valvonnan uudistamiseen, ja sen avulla pyritään antamaan erityisiä 
valtuuksia ja velvoitteita vasta perustetulle valvontaviranomaiselle (EAMV). Euroopan 
parlamentti antoi kesäkuussa 2011 lainsäädäntöpäätöslauselman (joka perustuu kesäkuussa 
2010 annettuun komission tiedonantoon), jossa kehotettiin sääntelykehyksen vahvistamiseen 
ja kiinnitettiin huomiota tarpeeseen vähentää liiallista tukeutumista luottoluokituslaitoksiin.

Tämä asian ottaminen esille kolmannen kerran, hieman yli kahden vuoden sisällä, on osoitus 
asian monimutkaisuudesta ja suuresta tarpeesta löytää toimivampia ratkaisuja tiettyihin vielä 
ratkaisemattomiin ongelmiin. 

2. Komission ehdotuksen pääpiirteet

a) Asetuksen soveltamisalan laajentaminen kattamaan luokitusnäkymät
Ehdotuksessa (COM(2011)0747) asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) 
N:o 1060/2009 muuttamisesta keskitytään ongelmaan, joka koskee investoijien ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiallista tukeutumista ulkoisiin, luottoluokituslaitosten luokituksiin, ja 
siinä pyritään siksi rohkaisemaan sisäisiin luokituksiin turvautumista.

Komission ehdotuksessa laajennetaan luottoluokituksia koskevien sääntöjen soveltamisalaa 
kattamaan myös luokitusnäkymät. Muutetussa tekstissä kehotetaan erityisesti luokituslaitoksia 
määrittelemään, milloin, tai toisin sanoin millä aikavälillä luokituksen odotetaan muuttuvan.

b) Luottoluokitusten käyttöä koskevat tarkistukset
Uuden asetuksen 5 a artiklassa tiettyjä rahoitusyhteisöjä kielletään perustamasta 
luottokelpoisuusarvioita pelkästään ulkoisiin luokituksiin. Tämä sääntö on 
finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) lokakuussa 2010 laatimien 
viranomaisten ja rahoituslaitosten ulkoisten luokitusten käytön vähentämistä koskevien 
periaatteiden mukainen. Muissa tarkistuksissa pyritään vähentämään riskiä siitä, että 
rahoitusmarkkinoiden toimijat tukeutuisivat liikaa luottoluokituksiin, kun kyse on 
strukturoidusta rahoituksesta. Strukturoitujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita 
kehotetaan pyytämään samanaikaisesti luokitusta kahdesta eri luokituslaitoksesta.

Kun kyse on siirtokelpoisista arvopapereista ja vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, kansallisia 
lainsäätäjiä kehotetaan varmistamaan, että unionin lainsäädäntö saatetaan osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä siten, että vahvistetaan periaatetta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen 
välttämisestä.

c) Luottoluokituslaitosten riippumattomuus
Luottoluokituslaitosten riippumattomuutta koskevilla muutoksilla pyritään ratkaisemaan 
liikkeeseenlaskija maksaa -malliin ja luottoluokituslaitosten osakkeenomistajuuteen liittyvät 
eturistiriidat. Vahvistetaan seuraavat periaatteet: a) osakeomistuksen enimmäisraja: kukaan 
luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen ei saa omistaa 5:ttä prosenttia muun 
luottoluokituslaitoksen osakkeista; b) kiertosääntö (toimeksi annetut luottoluokitukset); tämä 
sääntö koskee liikkeeseenlaskijan käyttämiä luottoluokituslaitoksia ja sillä pyritään 
varmistamaan, ettei samaa luottoluokituslaitosta käytetä kolmea vuotta kauempaa, tai yhtä 
vuotta kauempaa, jos kyseinen luokituslaitos luokittaa yli kymmentä liikkeeseenlaskijan 
liikkeeseen laskemaa velkainstrumenttia; Luottoluokituslaitosten pakollisella kierrolla 
pyritään luomaan enemmän kilpailua luokitusmarkkinoilla.

d) Luokitusten julkistaminen
Asetuksessa tiukennetaan luokitusten julkistamista liikkeeseenlaskijoille koskevia velvoitteita, 
jotta luottoluokitellulle yhteisölle annetaan aikaa ja mahdollisuuksia todeta mahdolliset 
virheet luottoluokituksessa ja valittaa niistä.

e) Julkisyhteisöjen luottoluokitukset
Julkisyhteisöjen luottoluokituksia on kiistatta erilliskysymys. Tähän asiaan on kiinnitetty 
huomiota ensimmäisen kerran. Tarkoituksena on painottaa, että kaikkia julkisyhteisöjen 
luottoluokituksia koskevia sääntöjä olisi tiukennettava korkeamman laadun tavoittelemiseksi. 
Asetusehdotuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että luottoluokituslaitosten on 
tarkasteltava julkisyhteisöjen luottoluokitusta uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein 
aikaisemman kahdentoista kuukauden välein tapahtuvan uudelleentarkastelun sijasta. 
Luottoluokituksia saisi julkaista ainoastaan kaupankäynnin sulkeutumisen jälkeen ja 
vähintään yksi tunti ennen kauppapaikkojen avautumista EU:ssa. Luottoluokituslaitoksia 
koskevat uudet avoimuusvaatimukset otetaan käyttöön, erityisesti kun on kyse 
luottoluokituksia antavasta henkilöstöstä.

f) Euroopan luottoluokituslaitos
Komission ehdotuksessa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta ei ole mitään 
säännöstä Euroopan luottoluokituslaitoksen perustamisesta, vaikka Euroopan parlamentti 
kehotti sen perustamiseen 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa. Asiasta olisi 
kuitenkin keskusteltava uudelleen tämän mietinnön käsittelyn yhteydessä.

g) Ehdotukseen sisältyy muita huomattavia uudistuksia, kuten luottoluokituslaitosten 
käyttämien menetelmien tarkistaminen EAMV:n toimesta ja luottoluokituslaitosten 
siviilioikeudellista vastuuta koskevan järjestelmän, joka perustuu käänteisen todistustaakan 
periaatteeseen, käyttöönotto.

Ehdotukset ovat yleisesti ottaen hyvin tärkeitä ja suurelta osin kannatettavia, mutta tiettyjä 
kohtia on täsmennettävä ja terävöitettävä, jotta voidaan välttää epätoivottuja vaikutuksia, kun 
toimenpiteet toteutetaan. 

3. Esittelijän ehdotukset
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Jotkut esittelijän tarkistuksista ovat komission tekstin suuntaisia, kun taas toiset koskevat 
kysymyksiä, joita uudessa asetusehdotuksessa ei ole käsitelty, ja niissä esitetään innovatiivisia 
ehdotuksia ja osoitetaan mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

 Tarkistukset koskevat muun muassa seuraavia näkökohtia:
1) poistetaan nykyinen "lausunnon" määritelmä luottoluokituksesta, luokitusten uusi 

määritelmä on "tietopalvelu";
2) julkisyhteisöjen luottoluokitusten suorittaminen ilman toimeksiantoa kielletään ja 

komissiota kehotetaan päättämään, voisiko jokin olemassa oleva toimielin luokittaa 
jäsenvaltioiden luottokelpoisuuden vai olisiko syytä perustaa jokin uusi elin tätä 
tarkoitusta varten;

3) nykyisiä sääntöjä olisi tarkasteltava huolellisesti uudelleen ja mentävä uutta asetusta 
koskevassa ehdotuksessa esitettyä pidemmälle, jotta voidaan poistaa kokonaan 
julkisille ja yksityisille osakkeenomistajille asetetut vaatimukset hyväksyä 
luottoluokitukset ja niiden seuraukset automaattisesti (tämä koskee erityisesti 
sopimusehtoja, joiden mukaan arvopaperit myydään automaattisesti luottoluokituksen 
alenemisen vuoksi tai maksua lykätään, jos luokitus laskee tietyn tason alle);

4) osakkeiden ristiinomistus kielletään, kun kyse on useamman kuin yhden 
luottoluokituslaitoksen hallinnoinnista tai määräysvallasta, ja luottoluokituslaitokset 
eivät saa olla luottoluokiteltujen yhteisöjen osakkeenomistajia tai taloudellisen edun 
saajia; 

5) huomattavaa luottoluokitustoimintaa EU:ssa harjoittaneiden luottoluokituslaitosten 
sulautumia ja omistusosuuksien hankkimista saatetaan rajoittaa;

6) saatetaan ottaa käyttöön markkinaosuuksia koskevia rajoituksia, jotka liittyvät 
rahoitustoimijoiden ja strukturoitujen tuotteiden luottoluokitusten määrään ja/tai 
arvoon;

7) EAMV:lle annetaan tehtäväksi esittää luottoluokituslaitosten tehokkuutta ja tuloksia 
koskeva vuosittainen arviointi, joka perustuu selkeästi määriteltyihin kriteereihin;

8) EAMV:n olisi laadittava maksumalleja koskevia uusia ehdotuksia, joilla varmistetaan, 
että luottoluokituslaitosten valinta ja niiden veloittamat maksut ovat täysin 
riippumattomia luokitelluista yhteisöistä.

Tavoitteena on täten avata keskustelu, joka mahdollistaa erilaisten lähestymistapojen ja 
näkökulmien huomioon ottamisen mutta asettaa siitä huolimatta luottoluokituslaitokset niiden 
oikeaan paikkaan. Toisin sanoen niiden luokituksia olisi pidettävä varteenotettavana tietona, 
mutta niillä ei pitäisi olla erityisasemaa eikä automaattista valtaa vaikuttaa taloudellisiin ja 
rahoitusalan toimijoihin eikä myöskään julkisiin instituutioihin haitallisten myötäsyklisten 
vaikutusten kautta. Enää ei saa käydä niin – kuin on jo liian usein käynyt – että 
luottoluokituslaitokset päättävät yksipuolisesti tulosten ilmoittamisen ajoittamisesta ja 
esitystavasta riippumatta siitä, ovatko annetut tiedot todella uusia tai ainutlaatuisia, erityisesti 
kun on kyse julkisen sektorin tilanteesta tai näkymistä.


