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*** Pritarimo procedūra
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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0747),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0420/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į ..... Europos centrinio banko nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ..... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reitingų perspektyvų tinkamumas (4) reitingų perspektyvų tinkamumas 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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investuotojams ir emitentams ir jų poveikis 
rinkoms yra palyginamas su kredito 
reitingų tinkamumu ir poveikiu. Todėl visi 
Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 
reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad reitingavimo veiksmai nekeltų interesų 
konfliktų ir kad jie būtų tikslūs ir skaidrūs, 
taip pat turėtų būti taikomi reitingų 
perspektyvoms. Pagal dabartinę priežiūros 
praktiką daug šio reglamento reikalavimų 
taikoma reitingų perspektyvoms. Šiame 
reglamente pateikiama reitingų 
perspektyvų apibrėžtis ir paaiškinama, 
kurios konkrečios nuostatos taikomos 
tokioms perspektyvoms. Taip turėtų būti 
paaiškintos taisyklės ir užtikrintas teisinis 
tikrumas. Reitingų perspektyvų apibrėžtis 
pagal šį reglamentą taip pat turėtų apimti 
nuomones apie tikėtiną kredito reitingų 
kitimo kryptį artimiausiu metu, paprastai 
vadinamas kredito stebėjimu (angl. credit 
watches);

investuotojams ir emitentams ir jų poveikis 
rinkoms yra palyginamas su kredito 
reitingų tinkamumu ir poveikiu. Todėl visi 
Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 
reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad reitingavimo veiksmai nekeltų interesų 
konfliktų ir kad jie būtų tikslūs ir skaidrūs, 
taip pat turėtų būti taikomi reitingų 
perspektyvoms. Pagal dabartinę priežiūros 
praktiką daug šio reglamento reikalavimų 
taikoma reitingų perspektyvoms. Šiame 
reglamente pateikiama reitingų 
perspektyvų apibrėžtis ir paaiškinama, 
kurios konkrečios nuostatos taikomos 
tokioms perspektyvoms. Taip turėtų būti 
paaiškintos taisyklės ir užtikrintas teisinis 
tikrumas. Reitingų perspektyvų apibrėžtis 
pagal šį reglamentą taip pat turėtų apimti 
nuomones apie tikėtiną kredito reitingų 
kitimo kryptį artimiausiu metu, paprastai 
vadinamas kredito stebėjimu (angl. credit 
watches); Komisija turi priimti EVPRI 
parengtus techninių reguliavimo 
standartų projektus, kad prireikus būtų 
galima įtraukti kitus kredito reitingų 
agentūrų leidinius į veiklą, prižiūrimą 
pagal šio reglamento sistemą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 jau 
numatytas pirmas priemonių rinkinys, 
skirtas kredito reitingų agentūrų ir jų 
kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo 
ir nepriklausomumo klausimui spręsti. 
Kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumo užtikrinimo ir bet kokio 
galinčio kilti interesų konflikto nustatymo, 
valdymo ir kuo didesnio vengimo tikslai 

(6) Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 jau 
numatytas pirmas priemonių rinkinys, 
skirtas kredito reitingų agentūrų ir jų 
kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo 
ir nepriklausomumo klausimui spręsti. 
Kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumo užtikrinimo ir bet kokio 
galinčio kilti interesų konflikto nustatymo, 
valdymo ir kuo didesnio vengimo tikslai 
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jau sudarė keleto 2009 m. reglamento 
nuostatų pagrindą. Nors jomis suteikiamas 
patikimas pagrindas, neatrodo, kad šiuo 
atžvilgiu galiojančios taisyklės turėjo 
pakankamą poveikį. Kredito reitingų 
agentūros vis dar nėra laikomos 
pakankamai nepriklausomais rinkos 
dalyviais. Kredito reitingų agentūrą renkasi 
ir jai atlygį moka reitinguojamas subjektas 
(modelis „emitentas moka“), todėl kyla 
interesų konfliktų problema, kuri pagal 
esamas taisykles sprendžiama 
nepakankamai veiksmingai. Pagal šį 
modelį yra paskatų kredito reitingų 
agentūroms suteikti emitentui palankius 
reitingus siekiant užsitikrinti ilgalaikius 
verslo santykius, garantuojančius pajamas, 
arba papildomą darbą ir pajamas. Be to, dėl 
kredito reitingų agentūrų akcininkų ir 
reitinguojamų subjektų ryšių gali kilti 
interesų konfliktų problema, kuri pagal 
esamas taisykles vėlgi sprendžiama 
nepakankamai veiksmingai. Todėl pagal 
modelį „emitentas moka“ suteikiami 
kredito reitingai gali būti laikomi kredito 
reitingais, tenkinančiais emitentą, o ne 
kredito reitingais, kurių reikia 
investuotojui. Neprieštaraujant ataskaitos 
apie modelį „emitentas moka“, kurią pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 39 
straipsnio 1 dalį iki 2012 m. gruodžio mėn. 
turi pateikti Komisija, išvadoms, būtina 
griežtinti kredito reitingų agentūroms 
taikomas nepriklausomumo sąlygas 
siekiant padidinti pagal modelį „emitentas 
moka“ suteikiamų kredito reitingų 
patikimumą;

jau sudarė keleto 2009 m. reglamento 
nuostatų pagrindą. Nors jomis suteikiamas 
patikimas pagrindas, neatrodo, kad šiuo 
atžvilgiu galiojančios taisyklės turėjo 
pakankamą poveikį. Kredito reitingų 
agentūros vis dar nėra laikomos 
pakankamai nepriklausomais rinkos 
dalyviais. Kredito reitingų agentūrą renkasi 
ir jai atlygį moka reitinguojamas subjektas 
(modelis „emitentas moka“), todėl kyla 
interesų konfliktų problema, kuri pagal 
esamas taisykles sprendžiama 
nepakankamai veiksmingai. Pagal šį 
modelį yra paskatų kredito reitingų 
agentūroms suteikti emitentui palankius 
reitingus siekiant užsitikrinti ilgalaikius 
verslo santykius, garantuojančius pajamas, 
arba papildomą darbą ir pajamas. Be to, dėl 
kredito reitingų agentūrų akcininkų ir 
reitinguojamų subjektų ryšių gali kilti 
interesų konfliktų problema, kuri pagal 
esamas taisykles vėlgi sprendžiama 
nepakankamai veiksmingai. Todėl pagal 
modelį „emitentas moka“ suteikiami 
kredito reitingai gali būti laikomi kredito 
reitingais, tenkinančiais emitentą, o ne 
kredito reitingais, kurių reikia 
investuotojui. Neprieštaraujant ataskaitos 
apie modelį „emitentas moka“, kurią pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 39 
straipsnio 1 dalį iki 2012 m. gruodžio mėn. 
turi pateikti Komisija, išvadoms, būtina 
griežtinti kredito reitingų agentūroms 
taikomas nepriklausomumo sąlygas 
siekiant padidinti pagal modelį „emitentas 
moka“ suteikiamų kredito reitingų 
patikimumą; Šiuo tikslu EVPRI turėtų 
ieškoti galimų alternatyvių mokėjimo 
modelių siekiant užtikrinti, kad kredito 
reitingų agentūrai mokamas atlygis ir 
atranka visiškai nepriklausytų nuo 
reitinguojamo subjekto.

Or. en



PE480.852v03-00 8/35 PR\892526LT.doc

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant padidinti konkurenciją tarp 
kredito reitingų agentūrų, kiekvienoje iš 
šių reitingų sričių turėtų būti nustatyta 
riba, kurią peržengus kredito reitingų 
agentūroms būtų draudžiama didinti 
užsakytų reitingų aprėptį. Pirma, 
bankininkystės, draudimo ir verslo 
vertinimo srityse, didžiausias užsakytų 
reitingų procentas kiekvienoje iš šių trijų 
turto klasių turėtų būti apribotas iki 25 % 
rinkos sąlyginės sumos. Antra, 
struktūrizuotiems finansuojamiems 
produktams didžiausias užsakytų reitingų 
procentas turėtų būti nustatytas iki 25 % 
rinkos sąlyginės sumos. 25 % ribos 
priežastis yra dvejopa: viena vertus, nė 
viena kredito reitingų agentūra nenorėtų 
vertinti daugumos konkrečios turto klasės 
obligacijų emitentų ir (arba) obligacijų 
emisijų; kita vertus, kadangi obligacijų 
emitentai paprastai vertinami dviejų 
kredito reitingų agentūrų, tokia priemonė 
sudarytų galimybes didesniam skaičiui 
kredito reitingų agentūrų įvertinti iki 
25 % konkrečios turto klasės obligacijų 
emitentų ir (arba) obligacijų.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumui nuo reitinguojamo 
subjekto taip pat turi įtakos galimas bet 

(13) kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumui nuo reitinguojamo 
subjekto taip pat turi įtakos galimas bet 
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kurio iš jos didelių akcininkų interesų, 
susijusių su reitinguojamu subjektu, 
konfliktas. Kredito reitingų agentūros 
akcininkas galėtų būti reitinguojamo
subjekto arba susijusios trečiosios šalies 
administracinės valdybos ar stebėtojų 
tarybos narys. Reglamento (EB) 
Nr. 1060/2009 taisyklėse tokia situacija 
buvo aptariama tik reitingų analitikų, 
kredito reitingus tvirtinančių asmenų arba 
kitų kredito reitingų agentūrų darbuotojų 
interesų konfliktų atžvilgiu. Tačiau 
reglamente neužsimenama apie galimus 
kredito reitingų agentūrų akcininkų arba 
narių interesų konfliktus. Siekiant pagerinti 
kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumo nuo reitinguojamų 
subjektų įvaizdį, būtų tikslinga išplėsti 
esamas taisykles, taikomas interesų 
konfliktams, kylantiems dėl kredito 
reitingų agentūrų darbuotojų, ir jas taip pat 
taikyti tiems interesų konfliktams, kurie 
kyla dėl akcininkų ar narių, kredito reitingų 
agentūroje užimančių svarbias pareigas. 
Taigi, kredito reitingų agentūra turėtų kurį 
laiką nesuteikti kredito reitingų arba 
turėtų atskleisti, kad kredito reitingai gali 
būti paveikti, kai akcininkas arba narys, 
turintis 10 % tos agentūros balsavimo 
teisių, yra ir reitinguojamo subjekto 
administracinės valdybos ar stebėtojų 
tarybos narys arba investuotojas. Be to, kai 
akcininkas arba narys turi galimybę daryti 
reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros 
verslo veiklai, tas asmuo neturėtų teikti 
reitinguojamam subjektui arba susijusiai 
trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų 
paslaugų, susijusių su jų bendrovės arba 
teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais ar 
veikla;

kurio iš jos didelių akcininkų interesų, 
susijusių su reitinguojamu subjektu, 
konfliktas. Kredito reitingų agentūros 
akcininkas galėtų būti subjekto arba 
susijusios trečiosios šalies, užsisakiusių 
reitingą iš kredito reitingų agentūros,
administracinės valdybos ar stebėtojų 
tarybos narys. Reglamento (EB) 
Nr. 1060/2009 taisyklėse tokia situacija 
buvo aptariama tik reitingų analitikų, 
kredito reitingus tvirtinančių asmenų arba 
kitų kredito reitingų agentūrų darbuotojų 
interesų konfliktų atžvilgiu. Tačiau 
reglamente neužsimenama apie galimus 
kredito reitingų agentūrų akcininkų arba 
narių interesų konfliktus. Siekiant pagerinti 
kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumą nuo reitinguojamų 
subjektų, būtų tikslinga išplėsti esamas 
taisykles, taikomas interesų konfliktams, 
kylantiems dėl kredito reitingų agentūrų 
darbuotojų, ir jas taip pat taikyti tiems 
interesų konfliktams, kurie kyla dėl 
akcininkų ar narių, kredito reitingų 
agentūroje užimančių svarbias pareigas. 
Taigi, kredito reitingų agentūra turėtų kurį 
laiką nesuteikti kredito reitingų, kai 
akcininkas arba narys, turintis tos 
agentūros balsavimo teisių, yra ir 
reitinguojamo subjekto administracinės 
valdybos ar stebėtojų tarybos narys arba
investuotojas, arba turėjo ryšių su 
reitinguojamu subjektu ar susijusia 
trečiąja šalimi, dėl ko gali kilti interesų 
konfliktas. Be to, kai akcininkas arba narys 
turi galimybę daryti reikšmingą įtaką 
kredito reitingų agentūros verslo veiklai, 
tas asmuo neturėtų teikti reitinguojamam 
subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai 
konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, 
susijusių su jų bendrovės arba teisine 
struktūra, turtu, įsipareigojimais ar veikla;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) be to, kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumo įvaizdžiui būtų itin 
pakenkta, jeigu tie patys akcininkai arba 
nariai investuotų į kitas kredito reitingų 
agentūras, nepriklausančias tai pačiai 
kredito reitingų agentūrų grupei, bent jau 
tada, kai šios investicijos siektų tam tikrą 
dydį, kuriam esant šie akcininkai arba 
nariai galėtų daryti tam tikrą įtaką 
agentūros veiklai. Todėl, siekiant užtikrinti 
kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą 
(ir nepriklausomumo įvaizdį), tikslinga 
numatyti griežtesnes kredito reitingų 
agentūrų ir jų akcininkų ryšių taisykles.
Dėl šios priežasties joks asmuo neturėtų 
tuo pat metu turėti 5 % arba daugiau 
akcijų daugiau nei vienoje kredito reitingų 
agentūroje, jeigu atitinkamos agentūros
nepriklauso tai pačiai grupei;

(15) be to, kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumui gali būti itin pakenkta, 
jeigu tie patys akcininkai arba nariai 
investuotų į kitas kredito reitingų 
agentūras, nepriklausančias tai pačiai 
kredito reitingų agentūrų grupei. Todėl, 
siekiant išvengti tikrų ir galimų interesų 
konfliktų ir užtikrinti kredito reitingų 
agentūrų nepriklausomumą, tikslinga 
numatyti griežtesnes kredito reitingų 
agentūrų ir jų akcininkų ryšių taisykles.
Dėl šios priežasties akcininkas ar kredito 
reitingų agentūros narys neturėtų tuo pat 
metu investuoti į kitą kredito reitingų 
agentūrą, jeigu pastaroji agentūra
nepriklauso tai pačiai grupei;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Galimi registruotų kredito reitingų 
agentūrų susijungimai, ypač tie, kurie 
susimusiję su didelėmis agentūromis, 
sumažintų emitentų galimybes rinktis iš 
įvairių agentūrų rinkoje ir panaikintų 
konkurentus. Tai gali sukelti sunkumų 
emitentams, kai jie turės paskirti vieną ar 
daugiau naujų kredito reitingų agentūrų. 
Todėl tikslinga uždrausti kredito reitingų 
agentūroms investuoti į kitas kredito 
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reitingų agentūras ir laikinai drausti 
didelių kredito reitingų agentūrų ir jų 
konkurentų susijungimus.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti pakankamą kredito 
reitingų agentūrų nepriklausomumą 
nustatomas reikalavimas, kad 
investuotojai tuo pat metu neturėtų 5 % 
arba daugiau investicijų daugiau nei 
vienoje kredito reitingų agentūroje. 
2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo 
reikalaujama, kad asmenys, 
kontroliuojantys 5 % į biržos sąrašus 
įtrauktos bendrovės balsavimo teisių, 
informaciją apie tai atskleistų visuomenei, 
nes investuotojams svarbu žinoti, inter 
alia, apie tokios bendrovės balsavimo 
struktūros pasikeitimus. Laikoma, kad 
5 % balsavimo teisių yra kontrolinė 
balsavimo teisių dalis, suteikianti 
galimybę daryti įtaką bendrovės 
balsavimo struktūrai. Todėl, siekiant 
apriboti galimybes tuo pat metu investuoti 
į daugiau nei vieną kredito reitingų 
agentūrą, tikslinga nustatyti 5 % dydį. 
Šios priemonės negalima laikyti 
neproporcinga, nes visos Sąjungoje 
registruotos kredito reitingų agentūros 
yra įmonės, kurios nėra įtrauktos į biržos 
sąrašus, todėl joms netaikomos skaidrumo 
ir procedūrinės taisyklės, taikomos į 
biržos sąrašus įtrauktoms ES bendrovėms. 

Išbraukta.
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Dažnai į biržos sąrašus neįtrauktos 
įmonės valdomos pagal akcininkų 
protokolus arba susitarimus, o akcininkų 
ar narių paprastai yra mažai. Todėl net 
mažumos pozicija į biržos sąrašus 
neįtrauktoje kredito reitingų agentūroje 
galėtų būti įtakinga. Vis dėlto, siekiant 
užtikrinti, kad vis dar būtų galimos vien 
ekonominės investicijos į kredito reitingų 
agentūras, šis galimybės vienu metu 
investuoti į daugiau nei vieną kredito 
reitingų agentūrą ribojimas neturėtų būti 
išplėstas įtraukiant investicijas, 
nukreiptas per kolektyvinio investavimo 
schemas, valdomas trečiųjų šalių, 
nepriklausančių nuo investuotojo ir jo 
įtakos;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Reitingų naudojimas neturėtų 
paskatinti automatinių reakcijų skolos 
priemonių reitingo sumažinimo atveju, 
nesvarbu, ar tokios priemonės yra 
valstybinės ar privačios. Blogesnio 
valstybės skolinimosi įvertinimo atveju, 
vietos valdžios institucijų ir įmonių, 
įsikūrusių atitinkamoje valstybėje narėje, 
įvertinimas taip pat automatiškai 
sumažinamas, net jei jos finansiškai 
stabilios. Toks automatinis įvertinimo 
sumažinimas neturėtų pasireikšti 
automatišku vertybinių popierių 
pardavimu, nes investuotojai patys turėtų 
įvertinti emitentą. 

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Kalbant apie valstybės skolinimosi 
reitingus, svarbu išvengti procikliškumo 
rinkoje, paprasčiausiai paremto 
pranešimu apie galimą valstybės narės 
reitingo persvarstymą. Todėl jokia 
reitingo perspektyva, susijusi valstybės 
skolinimusi, neturėtų būti skelbiama. 
Svarbių veiksnių, kurie pateisina 
peržiūrą, atveju, atitinkama kredito 
reitingų agentūra turėtų paskelbti 
reitingą, jame nurodydama objektyvias 
reitingo atnaujinimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) atsižvelgiant į valstybių reitingų 
specifiką ir siekiant sumažinti 
nepastovumo riziką, būtų tikslinga 
reikalauti, kad kredito reitingų agentūros 
šiuos reitingus skelbtų tik pasibaigus 
Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų darbo 
dienai ir likus bent valandai iki jų 
atidarymo;

(32) atsižvelgiant į valstybių reitingų 
specifiką ir siekiant sumažinti 
nepastovumo riziką, būtų tikslinga 
reikalauti, kad kredito reitingų agentūros 
šiuos reitingus skelbtų tik pasibaigus 
Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų darbo 
dienai ir likus bent valandai iki jų 
atidarymo; Be to, atrodo, kad svarbu 
stiprinti konfidencialios informacijos 
tvarkymo taisykles. Kredito reitingų 
agentūra turėtų sugebėti uždelsti viešą 
konfidencialios informacijos atskleidimą, 
su sąlyga, kad toks vėlavimas negalėtų 
suklaidinti visuomenės ir emitentas galėtų 
faktiškai užtikrinti šios informacijos 
konfidencialumą. Asmenų, galinčių pagal 
12 valandų taisyklę gauti informaciją, 
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sąrašas turėtų būti ribotas ir jų pavardės 
tiksliai nurodytos aiškiai reitinguojamo 
subjekto. 

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Atsižvelgiant į valstybės skolinimosi 
nepriklausomų reitingų ypatumus ir didelį 
jų poveikį ne tik atitinkamos valstybės 
narės rinkai, bet ir jos ekonomikai, 
kredito reitingų agentūroms turėtų būti 
draudžiama pateikti neužsakytus valstybės
skolinimosi reitingus. Jei valstybė narė 
nenori būti reitinguojama, investuotojai 
savo dispozicijoje turi patikimų 
dokumentų, kuriais remiantis gali įvertinti 
šią skolą, kaip antai Komisijos, Europos 
centrinio banko (ECB) ir Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) Siekiant geriau spręsti valstybės 
skolinimosi reitingų problemą, Komisija 
turėtų pateikti ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, kad būtų sukurta 
visiškai nepriklausoma vieša Europos 
kredito reitingų agentūra, skirta valstybių 
narių valstybės skolos kreditingumui 
įvertinti. Toje ataskaitoje turėtų būti 
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nustatyta, ar esama įstaiga gali atlikti 
valstybės skolinimosi reitingavimo 
užduotį. Prireikus ataskaitoje pateikiamas 
pasiūlymas dėl teisės akto. Naujoji vieša 
Europos kredito reitingų agentūra turėtų 
būti aprūpinta reikalingu personalu ir 
ištekliais, kad būtų užtikrintas aukštos 
kokybės vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32c) Atsižvelgiant į valstybės skolinimosi 
reitingų ypatumus ir siekiant išvengti 
išplitimo į visas valstybes nares rizikos, 
pareiškimai, kuriais pranešama apie tam 
tikros grupės šalių tikrinimą, turėtų būti 
uždrausti, net jei kartu pateikiamos 
atskirų šalių ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su 
reguliavimu susijęs požiūris į kredito 
reitingavimo veiklos sąžiningumo, 
skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir 
patikimumo stiprinimą gerinant Sąjungoje 
suteiktų kredito reitingų kokybę, taip 
prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos 

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su 
reguliavimu susijęs požiūris į kredito 
reitingavimo veiklos sąžiningumo, 
skaidrumo, atsakingumo ir gero valdymo 
stiprinimą gerinant Sąjungoje suteiktų 
kredito reitingų kokybę, taip prisidedant 
prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, kartu 
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veikimo, kartu pasiekiant aukštą vartotojų 
ir investuotojų apsaugos lygį. Jame 
nustatomos kredito reitingų suteikimo 
sąlygos ir kredito reitingų agentūrų, 
įskaitant jų akcininkus ir narius, 
organizavimo bei veiklos taisyklės, siekiant 
skatinti kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumą, išvengti interesų 
konfliktų ir padidinti vartotojų ir 
investuotojų apsaugą.

pasiekiant aukštą vartotojų ir investuotojų 
apsaugos lygį. Jame nustatomos kredito 
reitingų suteikimo sąlygos ir kredito 
reitingų agentūrų, įskaitant jų akcininkus ir 
narius, organizavimo bei veiklos taisyklės, 
siekiant skatinti kredito reitingų agentūrų 
nepriklausomumą, išvengti interesų 
konfliktų ir padidinti vartotojų ir 
investuotojų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) a papunktis pakeičiamas taip:
„a) „kredito reitingas“ – informacijos 
paslauga, teikiama investuotojams ir 
vartotojams apie subjekto, skolos ar 
finansinio įsipareigojimo, skolos 
vertybinių popierių, privilegijuotųjų 
akcijų ar kitų finansinių priemonių arba 
tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, 
skolos vertybinių popierių, 
privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių 
priemonių emitento kreditingumą, 
pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą 
reitingo kategorijų vertinimo skalę, ir 
kuriai taikoma atsakomybės sistema;“

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 3 straipsnis papildomas šia pastraipa:
2a. EVPRI pateikia techninių reguliavimo 
standartų projektus, parengdama 
išsamesnę ir prireikus pritaikydama 
kredito reitingų apibrėžtį, nustatytą 1a 
dalyje, ir išimtis, nustatytas 2 dalyje, 
vykdydama reguliarią peržiūrą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) įterpiamas šis punktas:
„ea) „atsarginis reitingų analitikas“ –
asmuo, atsakingas už darbinę pagalbą 
pagrindiniam analitikui“;

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 1 dalies w punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

w) reitingo perspektyva – nuomonė apie 
tikėtiną kredito reitingo kitimo kryptį 
artimiausiu ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu.“;

w) reitingo perspektyva – pareiškimas apie 
tikėtiną kredito reitingo kitimo kryptį 
artimiausiu ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu, įskaitant kredito stebėjimą, 
remiantis konkrečiais kriterijais.“;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 1 dalies w a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

wa) „neužsakytas reitingas“– kredito 
reitingas, kurį kredito reitingų agentūros 
atlieka ne emitento prašymu.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
3 straipsnio 1 dalies w c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

wc) „tikslumo koeficientas“ – santykis, 
skirtas įvertinti kredito reitingų agentūros 
gebėjimą skirti aukštus reitingus 
emitentams, kurie vykdys įsipareigojimus, 
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ir žemus reitingus emitentams, kurie 
įsipareigojimų nevykdys;“

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Įterpiamas šis straipsnis:
„4a straipsnis

Valstybės skolinimosi reitingai
1. Kai kredito reitingų agentūra paskelbia 
valstybės skolinimosi reitingą, turi būti 
deramai atsižvelgta į šio reitingo 
specifiškumą ir poveikį finansiniam 
stabilumui apskritai.
2. Valstybė narė gali nuspręsti neleisti 
reitinguoti vertinti jos skolinimosi 
galimybių. Neužsakyti valstybės 
skolinimosi reitingai draudžiami.
3. Užsakyti valstybės skolinimosi reitingai 
turi visiškai atitikti 8 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
5 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis 5a straipsnis
Per didelis kliovimasis finansų įstaigų Per didelis kliovimasis finansų įstaigų 
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suteiktais reitingais suteiktais reitingais
Kredito įstaigos, investicinės įmonės, 
draudimo ir perdraudimo įmonės, įstaigos, 
atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, 
valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojai 
ir pagrindinės sandorio šalys, kaip 
apibrėžta 201x xxx xx Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/201x dėl 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių, 
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų, vertindami subjekto 
arba finansinės priemonės kreditingumą 
pačios atlieka kredito rizikos vertinimą ir 
išimtinai arba mechaniškai nesikliauja 
kredito reitingais. Kompetentingos 
institucijos, atsakingos už šių įmonių 
priežiūrą, atidžiai tikrina įmonių kredito 
vertinimo procesų tinkamumą.

Kredito įstaigos, investicinės įmonės, 
draudimo ir perdraudimo įmonės, įstaigos, 
atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, 
valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojai 
ir pagrindinės sandorio šalys, kaip 
apibrėžta 201x xxx xx Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/201x dėl 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių, 
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų, vertindami subjekto 
arba finansinės priemonės kreditingumą 
pačios atlieka kredito rizikos vertinimą ir 
išimtinai nesikliauja kredito reitingais. 
Kompetentingos institucijos, atsakingos už 
šių įmonių priežiūrą, atidžiai tikrina įmonių 
kredito vertinimo procesų tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Sutartinių reikalavimų negaliojimas 
pernelyg pasikliaujant išoriniais reitingais 
valdant individualius ar kolektyvinius 
portfelius 
1. Bet kuri sutarties nuostata, pagal kurią 
reikalaujama, kad renkantis vertybinius 
popierius, skirtus sudaryti kolektyvinių ar 
individualių investicijų portfelio valdymo 
produktus, ir tuo portfelius valdant būtų 
vadovaujamasi tik išoriniais reitingais, 
laikoma negaliojančia.
2. Bet kuri sutarties nuostata, kuria 
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remdamasis kreditorius gali obligacijų 
emitento prašyti atlyginti jam už tas 
obligacijas, kurioms išorinis reitingas 
buvo sumažintas,  nesibaigus jų terminui, 
laikoma negaliojančia.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
5 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d straipsnis
Per didelis kliovimasis kredito reitingais 

ES teisės aktuose
Sąjungos teisė nesiremia kredito 
reitingais reguliavimo tikslais ir visos 
sektorių teisės aktų nuostatos, kuriomis 
nustatoma pareiga prieš investuojant ar 
patariant kitiems investuoti atsižvelgti į 
reitingus, panaikinamos. Iki ... * Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
išsamią ataskaitą apie šio straipsnio 
įgyvendinimą Sąjungos teisėje, įskaitant, 
prireikus, pasiūlymuose dėl teisės aktų. 
Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos 
dėl nuosavų reitingavimo pajėgumų 
plėtojimo, norint išvengti automatinių 
prociklinių reakcijų į pokyčius 
reitinguose. 
____________
* OL: įrašyti datą: 6 mėnesiai nuo 
įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 6 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis 
pakeičiama taip:
„3. Kredito reitingų agentūros prašymu 
EVPRI gali atleisti kredito reitingų 
agentūrą nuo I priedo A skirsnio 2, 5, 6 ir 
9 punktuose bei 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse 
nustatytų reikalavimų laikymosi, jei 
kredito reitingų agentūra sugeba įrodyti, 
kad dėl jos veiklos pobūdžio, masto ir 
sudėtingumo bei dėl kredito reitingų 
suteikimo pobūdžio ir įvairovės, šie 
reikalavimai yra neproporcingi ir kad:“;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) 6 straipsnio 3 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„a) kredito reitingų agentūroje dirba 
mažiau kaip 50 reitingavimo analitikų;“

Or. en



PR\892526LT.doc 23/35 PE480.852v03-00

LT

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) 6 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„3a. EVPRI parengia gaires, kuriose 
pagal reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 
straipsnio a dalį nustatomi nauji 
mokėjimo modeliai, kuriais siekiama 
užtikrinti, kad kredito reitingų agentūrų 
atranka ir atlyginimas būtų visiškai 
nepriklausomas nuo reitinguojamo 
subjekto, kol bus paskelbtos išvados dėl 
Komisijos pateiktos ataskaitos apie modelį 
„emitentas moka“ pagal 39 straipsnio 1 
dalį.“

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūros akcininkas 
arba narys, turintis bent 5 % tos agentūros 
kapitalo arba balsavimo teisių, negali:

1. Kredito reitingų agentūros akcininkas 
arba narys negali:

a) turėti 5 % arba daugiau kitos kredito 
reitingų agentūros kapitalo. Šis draudimas 
netaikomas investicijoms į diversifikuotas 
kolektyvinio investavimo schemas, 
įskaitant valdomus fondus, kaip antai 
pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu 
dėl investicijų į diversifikuotas 
kolektyvinio investavimo schemas asmuo 
neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką 

a) būti kitos kredito reitingų agentūros 
akcininkas ar narys arba kitokiu būdu 
turėti tiesioginių ar netiesioginių 
nuosavybės interesų tos kitos kredito 
reitingų agentūros atžvilgiu;
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tų schemų verslo veiklai;
b) turėti teisės arba įgaliojimų kitoje 
kredito reitingų agentūroje naudotis 5 % 
arba daugiau balsavimo teisių;
c) turėti teisės arba įgaliojimų skirti arba 
atleisti kitos kredito reitingų agentūros 
administracinio, valdymo arba priežiūros 
organo narius;

c) turėti teisės arba įgaliojimų skirti arba 
atleisti kitos kredito reitingų agentūros 
administracinio, valdymo arba priežiūros 
organo narius;

d) būti kitos kredito reitingų agentūros 
administracinio, valdymo arba priežiūros 
organo narys;

d) būti kitos kredito reitingų agentūros 
administracinio, valdymo arba priežiūros 
organo narys;

e) turėti įgaliojimų daryti lemiamą įtaką 
kitai kredito reitingų agentūrai ar ją 
kontroliuoti arba negali faktiškai daryti 
lemiamos įtakos kitai kredito reitingų 
agentūrai ar jos kontroliuoti.

e) turėti įgaliojimų daryti lemiamą įtaką 
kitai kredito reitingų agentūrai ar ją 
kontroliuoti arba negali faktiškai daryti 
lemiamos įtakos kitai kredito reitingų 
agentūrai ar jos kontroliuoti.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6aa straipsnis
Draudimas tam tikroms kredito reitingų 
agentūroms susijungti ir įsigyti vienoms 

kitas
Registruota kredito reitingų agentūra, 
kuri daugiau kaip 20 % visų metinių 
pajamų gauna už kredito reitingavimo 
veiklą Europos Sąjungoje arba kuri 
priklauso reitingų agentūrų grupei, 
gavusiai tokias pajamas, neturi būti leista 
sujungti arba įsigyti bet kurią kitą 
registruotą kredito reitingų agentūrą per 
10 metų laikotarpį nuo ... *, išskyrus 
atvejus, kai jos priklauso tai pačiai kredito 
reitingų agentūrų grupei nuo ... *.
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____________
* OL: įrašyti įsigaliojimo datą.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
6 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6ba straipsnis
Didžiausias užsakytų reitingų procentas 

Didžiausias užsakytų reitingų procentas 
bankininkystės, draudimo ir verslo turto 
klasių vertinimo srityse turėtų būti 
ribojamas iki 25 % rinkos sąlyginės 
sumos.
Didžiausias užsakytų reitingų procentas 
struktūrizuotiems finansuojamiems 
produktams turėtų būti nustatytas iki 
25 % rinkos sąlyginės sumos.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kiekvienoje turto klasėje pagrindinis 
reitingų analitikas ir atsarginis reitingų 
analitikas turėtų stebėti ne daugiau kaip, 
atitinkamai, aštuonis ir dešimt emitentų.
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Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
8 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reitingo perspektyva, susijusi su valstybės 
skolinimosi reitingais, neskelbiama. Kai 
yra svarbių veiksnių, kurie pateisina 
peržiūrą, kredito reitingų agentūra 
paskelbia reitingą, jame nurodydama 
objektyvias reitingo atnaujinimo 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
8 straipsnio 5 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakyti valstybės skolinimosi reitingai 
pateikiami tokiu būdu, kuris užtikrina, 
kad buvo išanalizuotas atitinkamos 
valstybės individualus specifiškumas. 
Pareiškimas, kuriuo pranešama apie tam 
tikros grupės šalių tikrinimą, draudžiami, 
net jei kartu pateikiamos atskirų šalių 
ataskaitos.

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad 
kredito reitingai ir reitingų perspektyvos 
būtų pateikiami ir tvarkomi laikantis I 
priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų.“;

2. Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad 
kredito reitingai ir reitingų perspektyvos 
būtų pateikiami ir tvarkomi laikantis I 
priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 
Kredito reitingų agentūros negali pateikti 
su reitingais nesusijusių veiksnių ir turi 
vengti bet kokių vertinimų ar analizės, 
peržengiančių reitingų aprėptį.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki informacijos apie reitingą 
atskleidimo rinkai, kredito reitingų 
agentūra išlaiko informacijos 
konfidencialumą. Kredito reitingų 
agentūra veda sąrašą asmenų, turinčių 
prieigą prie šios informacijos iki jos 
atskleidimo ir asmenų, kuriems ši 
informacija pateikiama iki jos 
atskleidimo.
Asmenų, kuriems reitingas pranešamas iš 
anksto, sąrašas turėtų apsiriboti 
asmenimis, tuo tikslu nurodytais 
kiekvieno reitinguojamo subjekto.
Taikomas Direktyvos 2003/6/EB 6 
straipsnis dėl konfidencialios informacijos 
naudojimo ir organizacijai priklausančių 
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asmenų sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b straipsnis
Kredito reitingų agentūrų veikla

1. Bet kuri įregistruota arba bet kuri 
sertifikuota kredito reitingų agentūra 
viešai skelbia savo įsipareigojimų 
nevykdymo lygį kiekvienoje turto klasėje, 
kiekvienoje reitingų kategorijoje ir savo 
tikslumo koeficientą kiekvienoje turto 
klasėje. EVPRI pateikia pastabas dėl šių 
lygių, pabrėždama kiekvienos kredito 
reitingų agentūros stipriąsias ir silpnąsias 
puses.
2. EVPRI analizuoja ir įvertina kredito 
reitingų agentūrų veiklą naudodama savo 
centrinėje saugykloje CEREP) surinktus 
duomenis. EVPRI palygina kredito 
reitingų agentūros įsipareigojimų 
nevykdymo lygius ir tikslumo koeficientus 
kiekvienoje turto klasėje. EVPRI skelbia 
metinę ataskaitą apie lyginamąjį 
vertinimą, įskaitant veiklos vertinimo 
sistemą.
3. Metinė ataskaita skelbiama EVPRI 
interneto svetainėje.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
35 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Taikomas tos šalies, kurioje tuo metu, 
kai žala buvo patirta, buvo žalą patyrusio 
investuotojo nuolatinė gyvenamoji, 
civilinės atsakomybės režimas.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ES viduje vertina Europos Sąjungos 
valstybių narių kreditingumą. Šiuo tikslu 
įsteigiama nepriklausoma vieša Europos 
kredito reitingų agentūra arba jau 
egzistuojančiai nepriklausomai Sąjungos 
institucijai patikima užduotis įvertinti 
valstybių narių kreditingumą jų valstybės 
skolos atžvilgiu. Iki ... * Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, siekiant įvertinti, ar naujai, 
arba esamai institucijai turėtų būti 
pavesta užduotis pagal šį straipsnį pateikti 
rekomendaciją su pasiūlymu dėl teisės 
akto. Komisija taip pat įvertina personalo 
ir išteklių, reikalingų siekiant užtikrinti 
visišką institucijos nepriklausomumą, 
klausimus. 
___________
* OL prašome įrašyti datą: 6 mėnesiai 
nuo įsigaliojimo dienos.



PE480.852v03-00 30/35 PR\892526LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Įterpiamas šis straipsnis:
„39a straipsnis

EVPRI darbuotojai ir ištekliai
Iki ... * EVPRI įvertina personalo ir 
išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal 
šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir 
pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
___________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo įsigaliojimo dienos.“

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto b papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
I priedo B skirsnio 3 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) kredito reitingų agentūros akcininkui 
arba nariui, tiesiogiai arba netiesiogiai 
turinčiam 10 % arba daugiau tos kredito 
reitingų agentūros kapitalo arba 
balsavimo teisių arba galinčiam kitaip 
daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų 
agentūros verslo veiklai, tiesiogiai arba 
netiesiogiai priklauso reitinguojamo 

„aa) kredito reitingų agentūros akcininkui 
arba nariui, tiesiogiai arba netiesiogiai 
priklauso reitinguojamo subjekto ar 
susijusios trečiosios šalies finansinės 
priemonės arba jis tiesiogiai ar netiesiogiai 
turi kitas to subjekto ar šalies turtines 
teises, išskyrus investicijas į diversifikuotas 
kolektyvinio investavimo schemas, 



PR\892526LT.doc 31/35 PE480.852v03-00

LT

subjekto ar susijusios trečiosios šalies 
finansinės priemonės arba jis tiesiogiai ar 
netiesiogiai turi kitas to subjekto ar šalies 
turtines teises, išskyrus investicijas į 
diversifikuotas kolektyvinio investavimo 
schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip 
antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, 
dėl kurių jis neturi galimybės daryti 
reikšmingos įtakos schemos verslo 
veiklai;“;

įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų 
fondus ar gyvybės draudimą, dėl kurių jis 
neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos 
schemos verslo veiklai;“;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto b papunkčio iii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
I priedo B skirsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ba) kredito reitingas yra suteiktas 
reitinguojamam subjektui arba susijusiai 
trečiajai šaliai, kurie tiesiogiai arba 
netiesiogiai turi 10 % arba daugiau tos 
kredito reitingų agentūros kapitalo arba 
balsavimo teisių;

„ba) kredito reitingas yra suteiktas 
reitinguojamam subjektui arba susijusiai 
trečiajai šaliai, kurie tiesiogiai arba 
netiesiogiai turi tos kredito reitingų 
agentūros kapitalo arba balsavimo teisių;“;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punkto b papunkčio iv punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
I priedo B skirsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ca) kredito reitingų agentūros akcininkas 
arba narys, kuris tiesiogiai arba 
netiesiogiai turi 10 % arba daugiau tos 
kredito reitingų agentūros kapitalo arba 

„ca) kredito reitingų agentūros akcininkas 
arba narys yra reitinguojamo subjekto arba 
susijusios trečiosios šalies administracinio 
organo arba stebėtojų tarybos narys;
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balsavimo teisių arba gali kitaip daryti 
reikšmingą įtaką kredito reitingų 
agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo 
subjekto arba susijusios trečiosios šalies
administracinio organo arba stebėtojų 
tarybos narys;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009
I priedo D skirsnio 5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) 5 punkto pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

(f) 5 punkto pirma pastraipa išbraukiama.

5. Skelbdama kredito reitingą arba 
reitingo perspektyvą, kredito reitingų 
agentūra savo pranešimuose spaudai arba 
ataskaitose paaiškina esminius kredito 
reitingo arba reitingo perspektyvos 
elementus.“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pasiūlymo aplinkybės

Kredito reitingų agentūrų (KRA) veikla turi ilgalaikį poveikį ekonomikos ir finansų veikėjų 
elgesiui ir viešųjų institucijų gyvenimui; jos ir toliau kelia didelį visuomenės susidomėjimą ir 
pagreitina energingas politines diskusijas. Todėl jų reguliavimas yra labai jautrus specifinis 
bendresnės reformos, skirtos finansų rinkų veikimo pertvarkymui, aspektas.

Ši problema yra viena tų, kurią visai neseniai Europos institucijos sprendė Reglamente (EB) 
Nr. 1060/2009 ir vėliau reglamente (EB) Nr. 513/2011, iš dalies keičiančiame akte, 
susijusiame su finansinės priežiūros reforma, kurios tikslas visų pirma suteikti konkrečius 
įgaliojimus ir atsakomybę naujai įsteigtai priežiūros institucijai – EVPRI. Savo ruožtu 
Europos Parlamentas 2011 m. birželio mėn. priėmė ne teisėkūros rezoliuciją (paremtą 
2010 m. Komisijos komunikatu), kurioje ragino sustiprinti reguliavimo sistemą ir atkreipė 
dėmesį į būtinybę sumažinti per didelį kliovimąsi reitingų agentūromis.

Tai, kad šis klausimas šiek tiek daugiau nei per dvejus metus į darbotvarkę įtrauktas trečią 
kartą, parodo problemos sudėtingumą ir taip pat rodo, kad reikia ieškoti veiksmingesnių 
neišspręstų problemų sprendimo būdų. 

2. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo punktai
a) Reglamento taikymo srities išplėtimas siekiant aprėpti reitingų perspektyvas.
Pasiūlyme dėl reglamento (COM (2011) 0747), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1060/2009, dėmesys skiriamas per didelio investuotojų ir emitentų kliovimosi išorės KRA 
reitingų problemai ir atitinkamai siekiama skatinti naudoti vidaus reitingus.

Komisijos pasiūlymu išplečiama reitingo taisyklių taikymo sritis, apimant reitingų 
perspektyvas. Pakeistu tekstu ypač reitingų agentūros raginamos nurodyti, kada, kitais 
žodžiais tariant, per kokį laiko tarpą įvertinimas gali pasikeisti.

b) Pakeitimai, susiję su kredito reitingų naudojimu
Naujojo reglamento 5a straipsnis draudžia tam tikriems finansiniams subjektams grįsti 
kreditingumo vertinimus vien išoriniais reitingais. Ši taisyklė yra suderinta su FST 2010 m. 
spalio mėn. nustatytais principais, siekiant sumažinti priklausomybę nuo agentūrų reitingų. 
Kitais pakeitimais siekiama sumažinti riziką, kylančią dėl to, finansų rinkos operatoriai per 
daug pasikliauja reitingais struktūrizuotų finansinių priemonių atvejais. Bus reikalaujama, kad 
struktūrizuotų finansinių priemonių emitentai gautų du reitingus vienu metu iš dviejų 
skirtingų agentūrų.

Galiausiai, kiek tai susiję su KIPVPS ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojais, 
nacionaliniai įstatymų leidėjai raginami užtikrinti, kad Bendrijos teisės aktai būtų perkelti į 
nacionalinę teisę taip, kaip sutvirtintų principą, kuriuo skatinama vengti per daug pasikliauti 
kredito reitingais.

c) Reitingų agentūrų nepriklausomumas
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Pakeitimų šiuo klausimu rinkinys, skirtas interesų konfliktų, kuriems taikomas „emitentas 
moka“ modelis ir kurie kyla kredito reitingų agentūrų akcininkams, klausimui spręsti. 
Išdėstoma keletas principų: a) maksimali riba akcijų, pagal kurią joks reitingų agentūros narys 
ar akcininkas negali turėti daugiau negu 5 % kitos agentūros akcijų; b) emitentas reitingų 
agentūroms taiko rotacijos principą (kai reitingai užsakomi), taip siekiama užtikrinti, kad 
viena agentūra neteiktų reitingų ilgiau kaip trejus metus arba daugiau nei vienerius metus, jei 
ji reitinguoja daugiau kaip dešimt to paties emitento skolos finansinių priemonių. Privaloma 
reitingų agentūrų rotacija turėtų reitingų rinkoje sukurti didesnę konkurenciją.

d) Reitingų atskleidimas
Pasiūlymas sugriežtina reikalavimus, taikomus reitingų atskleidimui emitentams, siekiant 
suteikti su reitinguojamam subjektu laiko ir galimybių patikrinti reitingo klaidas ir jas 
nuginčyti.

e) Valstybės skolinimosi reitingai
Valstybių skolinimosi reitingai neabejotinai yra klausimas, kurį verta išskirti iš kitų. Pirmą 
kartą šiam klausimui skiriamas ypatingas dėmesys rodo, kad taisyklės, kuriomis 
reglamentuojami valstybės skolinimosi reitingai, bet kokiomis formomis turėtų būti 
stiprinamos, kad šie reitingai būtų aukštesnės kokybės.  8 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad 
kredito reitingų agentūros privalo atnaujinti valstybių skolinimosi reitingus ne kas dvylika, o 
kas šešis mėnesius. Reitingai turėtų būti paskelbti pasibaigus darbo dienai ir vėliausiai likus 
valandai iki ES vertybinių popierių darbo biržų pradžios. Reitingų agentūroms nustatomi 
nauji skaidrumo reikalavimai, ypač dėl žmogiškųjų išteklių, nuo kurių priklauso reitingų 
išdavimas.

f) Europos reitingų agentūra
Priešingai tam, ko EP reikalavo savo 2011 m. birželio 8 d. pasiūlyme dėl rezoliucijos, 
Komisijos pasiūlyme, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 nėra jokios 
nuostatos dėl Europos reitingų agentūros steigimo. Tačiau, svarstant šį pranešimą, šis 
klausimas turėtų būti aptartas dar kartą.

g) Pasiūlymas apima ir kitas svarbias naujoves, t. y. EVPRI atliekamą KRA reitingavimo 
metodikų patikrinimą ir atsakomybės sistemą kredito reitingų agentūroms, pagrįstą įrodymų 
pateikimo pareigos perkėlimo principu.

Didžioji dalis siūlomų dalykų yra  labai svarbūs ir daugumai jų gali būti pritarta, tačiau kai 
kuriuos punktus dar reikia aiškintis ir sustiprinti, kad būtų išvengta nepageidaujamų pasekmių 
įgyvendinat šias priemones. 

3. Pranešėjo pasiūlymai
Kai kurie pranešėjo pakeitimai sutampa su Komisijos tekste pateiktais pasiūlymais, o kitais 
bandoma spręsti klausimus, nebesvarstomus naujame pasiūlyme dėl reglamento, pateikiant 
naujoviškus pasiūlymus ir galimas alternatyvias išeitis.

 Konkretūs pakeitimų aspektai:
1) Atsisakoma dabartinės „kredito reitingo“ kaip „nuomonės“ apibrėžties, reitingai 

apibrėžiami kaip „informacijos paslauga“;
2) Neužsakyti valstybės skolinimosi reitingai draudžiami, o Komisija raginama nustatyti, 
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ar kuri nors egzistuojanti institucija galėtų įvertinti valstybių narių kreditingumą arba 
tuo tikslu įsteigti įstaigą;

3) Galiojančios taisyklės turi būti kruopščiai peržiūrimos, neapsiribojant tuo, kas jau 
numatyta pasiūlytame naujajame reglamente, siekiant visiškai pašalinti įpareigojimus 
viešiesiems ir privatiems suinteresuotiesiems subjektams automatiškai vadovautis 
reitingais ir jų pasekmėmis (ypač tai pasakytina apie sutartines nuostatas, pagal kurias 
vertybiniai popieriai automatiškai parduodami, jei jų įvertinimas sumažinamas, arba 
paankstinamas jų išpirkimo data, jei reitingas nukrenta žemiau tam tikro lygio);

4) Kryžminiai akcijų paketai draudžiamai, kai kalbama apie daugiau negu vienos reitingų 
agentūros valdymą arba kontrolę; o reitingų agentūros negali turėti akcijų 
reitinguojamuose subjektuose ar finansinių interesų jų atžvilgiu;

5) Gali būti taikomi apribojimai dėl reitingų agentūrų, kurios jau vykdo daug 
reitingavimo veiklos ES, susijungimo ir įsigijimo;

6) Gali būti taikomos akcijų rinkos ribos finansinių operacijų vykdytojų reitingų ir 
struktūrizuotų produktų kiekiui ir (arba) vertei;

7) EVPRI pavedama pateikti metinę kredito reitingų agentūrų efektyvumo ir jų veiklos 
rezultatų ataskaitą, įvertinimus nustatant vadovaujantis aiškiai apibrėžtais kriterijais;

8) EVPRI turėtų parengti naujus pasiūlymus dėl reitingų agentūrų mokėjimo modelių 
atrankos ir jų atlyginimo, kuris visiškai nepriklausytų nuo reitinguojamų subjektų.

 Pagrindinis tikslas yra pradėti diskusiją, kuri sudarys sąlygas išsakyti skirtingus požiūrius ir 
vertinimus, ir tuo pačiu padės grąžinti KRA į jų teisėtą vietą, o tai reiškia, kad jų reitingai 
turėtų būti traktuojami kaip informacija, į kurią atsižvelgiama, bet ne tai, kad pačios agentūros 
turėtų įgyti ypatingą statusą arba automatiškai daryti įtaką ekonomikos ir finansų subjektų bei 
viešųjų institucijų veiklai kenksmingu prociklinio poveikiu. Daugiau niekada neturėtų atsitikti 
taip, kad duomenų atskleidimo laikas ir būdas priklausytų – kaip labai dažnai pasitaiko – nuo 
vienašališkų reitingų agentūrų sprendimų, net kai perteikta informacija iš esmės nėra nauja ar 
originali, visų pirma, kalbant apie valdžios sektoriaus būklę ir perspektyvas.


