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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0747),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7–0420/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto(-s) atzinumu(-us), kuru(-us) saskaņā ar Protokolu (Nr. 2) par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Zviedrijas 
Parlaments un kurā(-os) norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu ...1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ...2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšēja tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reitingu prognožu nozīmi ieguldītājiem (4) Reitingu prognožu nozīmi ieguldītājiem 
                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE480.852v03-00 6/35 PR\892526LV.doc

LV

un emitentiem un to ietekmi uz tirgiem var 
salīdzināt ar kredītreitingu nozīmi un 
ietekmi. Tādēļ visas prasības, kas 
paredzētas Regulā (EK) Nr. 1060/2009, lai 
novērstu interešu konfliktu kredītreitingu 
darbībās un nodrošinātu to precizitāti un 
pārredzamību, jāpiemēro arī reitingu 
prognozēm. Saskaņā ar pašreizējo 
uzraudzības praksi vairākas regulā 
paredzētās prasības attiecas uz reitingu 
prognozēm. Ar šo regulu ievieš reitingu 
prognožu definīciju un izskaidro īpašos 
noteikumus, kas attiecas uz šādām 
prognozēm. Paredzams, ka tādējādi tiks 
izskaidroti noteikumi un nodrošināta 
tiesiskā noteiktība. Reitingu prognožu 
definīcija saskaņā ar šo regulu ietver arī 
atzinumus par kredītreitingu iespējamo 
īstermiņa virzību, ko vispārīgi dēvē par 
kredītu novērošanu.

un emitentiem un to ietekmi uz tirgiem var 
salīdzināt ar kredītreitingu nozīmi un 
ietekmi. Tādēļ visas prasības, kas 
paredzētas Regulā (EK) Nr. 1060/2009, lai 
novērstu interešu konfliktu kredītreitingu 
darbībās un nodrošinātu to precizitāti un 
pārredzamību, jāpiemēro arī reitingu 
prognozēm. Saskaņā ar pašreizējo 
uzraudzības praksi vairākas regulā 
paredzētās prasības attiecas uz reitingu 
prognozēm. Ar šo regulu ievieš reitingu 
prognožu definīciju un izskaidro īpašos 
noteikumus, kas attiecas uz šādām 
prognozēm. Paredzams, ka tādējādi tiks 
izskaidroti noteikumi un nodrošināta 
tiesiskā noteiktība. Reitingu prognožu 
definīcija saskaņā ar šo regulu ietver arī 
atzinumus par kredītreitingu iespējamo 
īstermiņa virzību, ko vispārīgi dēvē par 
kredītu novērošanu. Komisijai būtu 
jāpieņem EVTI izstrādātais regulatīvo 
tehnisko standartu projekts, lai vajadzības 
gadījumā arī citas kredītreitingu aģentūru 
publikācijas iekļautu darbībās, kuras tiek 
uzraudzītas saistībā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulā (EK) Nr. 1060/2009 jau ir 
paredzēti pirmie pasākumi, lai risinātu 
jautājumu par kredītreitingu aģentūru un to 
kredītreitingu noteikšanas darbību 
neatkarību un godīgumu. Jau 2009. gada 
regulā vairāku noteikumu pamatā bija tādi 
mērķi kā garantēt kredītreitingu aģentūru 
neatkarību un konstatēt, risināt un, ciktāl 
tas ir iespējams, novērst jebkādu interešu 
konfliktu. Tomēr esošajiem noteikumiem 
šajā ziņā nav pietiekamas ietekmes. 

(6) Regulā (EK) Nr. 1060/2009 jau ir 
paredzēti pirmie pasākumi, lai risinātu 
jautājumu par kredītreitingu aģentūru un to 
kredītreitingu noteikšanas darbību 
neatkarību un godīgumu. Jau 2009. gada 
regulā vairāku noteikumu pamatā bija tādi 
mērķi kā garantēt kredītreitingu aģentūru 
neatkarību un konstatēt, risināt un, ciktāl 
tas ir iespējams, novērst jebkādu interešu 
konfliktu. Tomēr esošajiem noteikumiem 
šajā ziņā nav pietiekamas ietekmes. 
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Kredītreitingu aģentūras joprojām netiek 
uztvertas kā pietiekami neatkarīgi tirgus 
dalībnieki. Pastāvošā prakse, kad vērtētā 
juridiskā persona izraugās un atalgo 
kredītreitingu aģentūru (modelis „emitents 
maksā”), izraisa raksturīgus interešu 
konfliktus, kuriem esošie noteikumi 
nenodrošina pietiekamu risinājumu. 
Pastāvot šādam modelim, kredītreitingu 
aģentūras ir ieinteresētas izsniegt 
emitentam pašapmierinātību veicinošus 
reitingus, lai nodrošinātu ilgstošas 
darījumu attiecības, kas garantē 
ieņēmumus, vai lai nodrošinātu papildu 
darbu un ieņēmumus. Turklāt attiecības 
starp kredītreitingu aģentūru akcionāriem 
un vērtētajām juridiskajām personām var 
izraisīt interešu konfliktus, kuriem esošie 
noteikumi nenodrošina pietiekamu 
risinājumu. Tā rezultātā saskaņā ar modeli 
„emitents maksā” izsniegtus kredītreitingus 
var uztvert par kredītreitingiem, kas ir 
drīzāk piemēroti emitentam, nevis 
nepieciešami ieguldītājam. Neskarot 
secinājumus ziņojumā par modeli 
„emitents maksā”, kas Komisijai jāiesniedz 
līdz 2012. gada decembrim saskaņā ar 
Regulas (EK) 1060/2009 39. panta 
1. punktu, jāpastiprina kredītreitingu 
aģentūrām piemērojamie nosacījumi par 
neatkarību, lai palielinātu saskaņā ar 
modeli „emitents maksā” izsniegto 
kredītreitingu ticamības līmeni.

Kredītreitingu aģentūras joprojām netiek 
uztvertas kā pietiekami neatkarīgi tirgus 
dalībnieki. Pastāvošā prakse, kad vērtētā 
juridiskā persona izraugās un atalgo 
kredītreitingu aģentūru (modelis „emitents 
maksā”), izraisa raksturīgus interešu 
konfliktus, kuriem esošie noteikumi 
nenodrošina pietiekamu risinājumu. 
Pastāvot šādam modelim, kredītreitingu 
aģentūras ir ieinteresētas izsniegt 
emitentam pašapmierinātību veicinošus 
reitingus, lai nodrošinātu ilgstošas 
darījumu attiecības, kas garantē 
ieņēmumus, vai lai nodrošinātu papildu 
darbu un ieņēmumus. Turklāt attiecības 
starp kredītreitingu aģentūru akcionāriem 
un vērtētajām juridiskajām personām var 
izraisīt interešu konfliktus, kuriem esošie 
noteikumi nenodrošina pietiekamu 
risinājumu. Tā rezultātā saskaņā ar modeli 
„emitents maksā” izsniegtus kredītreitingus 
var uztvert par kredītreitingiem, kas ir 
drīzāk piemēroti emitentam, nevis 
nepieciešami ieguldītājam. Neskarot 
secinājumus ziņojumā par modeli 
„emitents maksā”, kas Komisijai jāiesniedz 
līdz 2012. gada decembrim saskaņā ar 
Regulas (EK) 1060/2009 39. panta 
1. punktu, jāpastiprina kredītreitingu 
aģentūrām piemērojamie nosacījumi par 
neatkarību, lai palielinātu saskaņā ar 
modeli „emitents maksā” izsniegto 
kredītreitingu ticamības līmeni. Tālab 
EVTI būtu jāizstrādā iespējami alternatīvi 
maksāšanas modeļi, lai nodrošinātu, ka 
kredītreitingu aģentūras izraudzīšanās un 
atalgošana ir pilnīgi neatkarīga no 
vērtētās juridiskās personas.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai palielinātu konkurenci starp 
kredītreitinga aģentūrām, attiecībā uz 
ikvienu no turpmāk minētajām 
kredītreitinga jomām būtu jānosaka 
robežvērtība, kuru kredītreitinga 
aģentūras, izdarot pasūtītos vērtējumus, 
nedrīkstētu pārkāpt. Pirmkārt, attiecībā uz 
banku, apdrošināšanas sabiedrību un 
uzņēmumu kredītreitingu jomā 
maksimālā pasūtīto vērtējumu 
procentuālā daļa katrā no trim aktīvu 
klasēm tirgū nedrīkstētu pārsniegt 25 % 
no pieņēmuma summas. Otrkārt, attiecībā 
uz strukturētiem finanšu produktiem 
maksimālā pasūtīto vērtējumu 
procentuālā daļa būtu jānosaka 25 % 
apmērā no tirgus pieņēmuma summas. 
Robežvērtības noteikšanai 25 % apmērā ir 
šādi iemesli: no vienas puses, neviena 
kredītreitingu aģentūra nevērtēs 
vairākumu obligāciju emitentu vai 
obligāciju emisiju kādā īpašā aktīvu klasē, 
bet, no otras puses, tā kā obligāciju 
emitentus parasti vērtē divas
kredītreitingu aģentūras, šāds pasākums 
ļautu vairāk aģentūrām piešķirt reitingus 
līdz 25 % obligāciju no emitentiem vai 
emisijām katrā konkrētā aktīvu klasē.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kredītreitingu aģentūras neatkarību (13) Kredītreitingu aģentūras neatkarību 
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attiecībā uz vērtēto juridisko personu 
ietekmē arī tās svarīgo akcionāru 
iespējamais interešu konflikts ar vērtēto 
juridisko personu. Kredītreitingu aģentūras 
akcionārs varētu būt vērtētās juridiskās 
personas vai ar to saistītās trešās personas 
administratīvās vai uzraudzības struktūras 
loceklis. Regulas (EK) Nr. 1060/2009 
noteikumi piedāvāja risinājumu šādās 
situācijās tikai attiecībā uz interešu 
konfliktiem, ko izraisījuši reitingu analītiķi, 
personas, kas apstiprina kredītreitingus, vai 
citi kredītreitingu aģentūras darbinieki. 
Tomēr regulā nav risinājuma potenciāliem 
interešu konfliktiem, ko izraisījuši 
kredītreitingu aģentūru akcionāri vai 
locekļi. Lai palielinātu izpratni par
kredītreitingu aģentūru neatkarību attiecībā 
uz vērtētajām juridiskajām personām, ir 
lietderīgi paplašināt to esošo noteikumu 
darbības jomu, kas piemērojami 
kredītreitingu aģentūru darbinieku 
izraisītajiem interešu konfliktiem, un 
attiecināt to arī uz interešu konfliktiem, ko 
izraisījuši akcionāri vai locekļi, kas ieņem 
ar svarīgu amatu minētajā kredītreitingu 
aģentūrā. Tādējādi kredītreitingu aģentūrai 
būtu jāatturas no kredītreitingu 
izsniegšanas vai jāinformē par iespējamu 
kredītreitinga ietekmēšanu gadījumos, kad 
akcionārs vai loceklis, kuram pieder 10% 
no minētās aģentūras balsstiesībām, ir arī 
vērtētās juridiskās personas administratīvās 
vai uzraudzības struktūras loceklis, vai kad 
viņš ir veicis ieguldījumu vērtētajā 
juridiskajā personā. Turklāt, ja akcionārs 
vai loceklis spēj būtiski ietekmēt 
kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbību, 
šai personai nebūtu jāsniedz konsultācijas 
vai padomdevēja pakalpojumi vērtējamai 
juridiskai personai vai ar to saistītai trešai 
personai par to uzņēmumu vai juridisko 
struktūru, aktīviem, saistībām vai 
darbībām.

attiecībā uz vērtēto juridisko personu 
ietekmē arī tās svarīgo akcionāru 
iespējamais interešu konflikts ar vērtēto 
juridisko personu. Kredītreitingu aģentūras 
akcionārs varētu būt vērtētās juridiskās 
personas vai ar to saistītās trešās personas 
administratīvās vai uzraudzības struktūras 
loceklis, kura kredītreitingu aģentūrai ir 
pieprasījusi veikt reitingu. Regulas (EK) 
Nr. 1060/2009 noteikumi piedāvāja 
risinājumu šādās situācijās tikai attiecībā 
uz interešu konfliktiem, ko izraisījuši 
reitingu analītiķi, personas, kas apstiprina 
kredītreitingus, vai citi kredītreitingu 
aģentūras darbinieki. Tomēr regulā nav 
risinājuma potenciāliem interešu 
konfliktiem, ko izraisījuši kredītreitingu 
aģentūru akcionāri vai locekļi. Lai 
palielinātu kredītreitingu aģentūru 
neatkarību attiecībā uz vērtētajām 
juridiskajām personām, ir lietderīgi 
paplašināt to esošo noteikumu darbības 
jomu, kas piemērojami kredītreitingu 
aģentūru darbinieku izraisītajiem interešu 
konfliktiem, un attiecināt to arī uz interešu 
konfliktiem, ko izraisījuši akcionāri vai 
locekļi, kas ieņem ar svarīgu amatu 
minētajā kredītreitingu aģentūrā. Tādējādi 
kredītreitingu aģentūrai būtu jāatturas no 
kredītreitingu izsniegšanas gadījumos, kad 
akcionārs vai loceklis, kuram pieder 
minētās aģentūras balsstiesības, ir arī 
vērtētās juridiskās personas administratīvās 
vai uzraudzības struktūras loceklis, vai kad 
viņš ir veicis ieguldījumu vērtētajā 
juridiskajā personā, vai viņam ir bijušas 
attiecības ar vērtējamo juridisko personu 
vai saistītu trešo pusi, kas var radīt 
interešu konfliktu. Turklāt, ja akcionārs 
vai loceklis spēj būtiski ietekmēt 
kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbību, 
šai personai nebūtu jāsniedz konsultācijas 
vai padomdevēja pakalpojumi vērtējamai 
juridiskai personai vai ar to saistītai trešai 
personai par to uzņēmumu vai juridisko 
struktūru, aktīviem, saistībām vai 
darbībām.



PE480.852v03-00 10/35 PR\892526LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Izpratni par kredītreitingu aģentūru 
neatkarību jo īpaši ietekmētu situācijas, ja 
tie paši akcionāri vai locekļi veiktu 
ieguldījumus dažādās kredītreitingu 
aģentūrās, kas nepieder tai pašai 
kredītreitingu aģentūru grupai, vismaz tad, 
ja šie ieguldījumi sasniegtu noteiktu 
apjomu, kas ļautu šiem akcionāriem vai 
locekļiem zināmā veidā ietekmēt 
aģentūras uzņēmējdarbību. Tādēļ, lai 
nodrošinātu kredītreitingu aģentūru 
neatkarību (un izpratni par to neatkarību), 
ir lietderīgi paredzēt stingrākus noteikumus 
attiecībā uz kredītreitingu aģentūru un to 
akcionāru attiecībām. Šajā nolūkā 
jānodrošina, lai nevienai personai nav 5% 
un lielāka līdzdalība vienlaicīgi vairāk 
nekā vienā kredītreitingu aģentūrā, ja vien 
tā nepieder tai pašai grupai.

(15) Kredītreitingu aģentūru neatkarību jo 
īpaši varētu ietekmēt situācijas, ja tie paši 
akcionāri vai locekļi veiktu ieguldījumus 
dažādās kredītreitingu aģentūrās, kas 
nepieder tai pašai kredītreitingu aģentūru 
grupai. Tādēļ, lai izvairītos no iespējamiem 
interešu konfliktiem un nodrošinātu 
kredītreitingu aģentūru neatkarību, ir 
lietderīgi paredzēt stingrākus noteikumus 
attiecībā uz kredītreitingu aģentūru un to 
akcionāru attiecībām. Šajā nolūkā 
jānodrošina, lai neviens kredītreitinga 
aģentūras akcionārs vai loceklis
vienlaicīgi neizdarītu ieguldījumus citā 
kredītreitingu aģentūrā, ja vien cita 
aģentūra nepieder tai pašai grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Iespējamas reģistrētu kredītreitinga 
aģentūru apvienošanās, īpaši tad, ja ir 
iesaistīta liela aģentūra, samazinātu 
emitentu izvēles iespējas starp dažādām 
aģentūrām tirgū un izraisītu konkurences 
izzušanu. Tas, iespējams, radīs grūtības 
emitentiem, kad tiem jāizvēlas viena vai 
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vairākas kredītreitinga aģentūras. Tāpēc 
ir lietderīgi aizliegt kredītreitinga 
aģentūrām izdarīt ieguldījumus citās 
kredītreitinga aģentūrās uz laiku aizliegt 
lielu kredītreitingu aģentūru un to 
konkurentu apvienošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai panāktu mērķi par kredītreitingu 
aģentūru pietiekamu neatkarību, 
jānodrošina, lai ieguldītāji neveic 
ieguldījumus 5% un lielākā apmērā 
vienlaicīgi vairāk kā vienā kredītreitingu 
aģentūrā. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 15. decembra 
Direktīva 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū 
paredz prasību tām personām, kuras 
kontrolē 5% no biržas sarakstā iekļautas 
sabiedrības balsstiesībām, darīt to zināmu 
atklātībai, ņemot vērā, cita starpā, 
ieguldītāju ieinteresētību būt informētiem 
par izmaiņām šādas sabiedrības 
balsošanas struktūrā. Tādēļ 5% no 
balsstiesībām ir uzskatāmas par lielāko 
līdzdalību, kas var ietekmēt sabiedrības 
balsošanas struktūru. Tāpēc ir lietderīgi 
izmantot 5% līmeni, lai ierobežotu 
vienlaicīgus ieguldījumus vairāk nekā 
vienā kredītreitingu aģentūrā. Šo 
pasākumu nevar uzskatīt par nesamērīgu, 
ņemot vērā to, ka visas Savienībā 
reģistrētās kredītreitingu aģentūras ir 
biržas sarakstā neiekļautas sabiedrības un 
tāpēc uz tām neattiecas pārredzamības un 
procedūru noteikumi, ko piemēro ES 

svītrots
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biržās sarakstā iekļautām sabiedrībām. 
Biržas sarakstā neiekļautas sabiedrības 
bieži pārvalda, izmantojot akcionāru 
protokolus vai vienošanās, un akcionāru 
vai locekļu skaits parasti ir neliels. 
Tādējādi ietekmīgs varētu būt pat biržas 
sarakstā neiekļautas sabiedrības 
mazākumdaļas turētājs. Tomēr, lai 
nodrošinātu iespēju turpināt tīri 
ekonomisku ieguldījumu veikšanu 
kredītreitingu aģentūrās, ierobežojums 
attiecībā uz vienlaicīgiem ieguldījumiem 
vairāk nekā vienā kredītreitingu aģentūrā 
nebūtu jāpaplašina, attiecinot arī uz 
ieguldījumiem, ko veic, izmantojot 
kolektīvo ieguldījumu shēmas, kuras 
pārvalda no ieguldītāja neatkarīgas un tā 
ietekmei nepakļautas trešās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Reitingu izmantošanai nevajadzētu 
būt par iemeslu automātiskām reakcijām 
parādu instrumentu vērtējuma 
pazemināšanas gadījumā turklāt 
neatkarīgi no tā, vai tie ir publiski vai 
privāti instrumenti. Valsts parāda 
vērtējuma pazemināšanas gadījumā, tiek 
automātiski pazemināts arī attiecīgajā 
dalībvalstī esošo vietējo iestāžu un 
uzņēmumu vērtējums pat tad, ja tie ir 
finansiāli stabili. Šādai automātiskai 
vērtējuma pazemināšanai nevajadzētu 
izraisīt automātisku instrumenta 
pārdošanu, jo labāk ieguldītajiem pašiem 
būtu jānovērtē emitents. 

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Attiecībā uz valsts parādu reitingiem 
ir svarīgi izvairīties no tāda procikliskuma 
tirgū, kas balstīts uz paziņojumu 
iespējamu dalībvalsts reitinga 
pārskatīšanu. Tāpēc nevajadzētu publicēt 
nevienu reitinga prognozi attiecībā uz 
valsts parādu. Ja ir nozīmīgi faktori, kas 
pamato reitingu pārskatīšanu, attiecīgai 
kredītreitingu aģentūrai būtu jāpublicē 
reitings, norādot objektīvus iemeslus, kas 
pamato tā aktualizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ņemot vērā valsts kredītreitingu 
īpatnības un lai samazinātu svārstību risku, 
ir lietderīgi paredzēt prasību kredītreitingu 
aģentūrām publicēt šos reitingus tikai pēc 
Savienībā reģistrēto tirdzniecības vietu 
slēgšanas un vismaz vienu stundu pirms to 
atvēršanas.

(32) Ņemot vērā valsts kredītreitingu 
īpatnības un lai samazinātu svārstību risku, 
ir lietderīgi paredzēt prasību kredītreitingu 
aģentūrām publicēt šos reitingus tikai pēc 
Savienībā reģistrēto tirdzniecības vietu 
slēgšanas un vismaz vienu stundu pirms to 
atvēršanas. Turklāt, šķiet, ka ir svarīgi 
pilnveidot noteikumus par apiešanos ar 
konfidenciālu informāciju. Kredītreitinga 
aģentūrai būtu jāspēj aizkavēt 
konfidenciālas informācijas nodošanu 
atklātībai ar nosacījumu, ka šāda 
aizkavēšanas mērķis nav maldināt 
sabiedrību un ka emitents patiešām spēj 
nodrošināt informācijas konfidencialitāti. 
Būtu arī jāierobežo to personu loks, kuri 
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var saņemt informāciju saskaņā ar 12 
stundu noteikumiem, un šīs personas 
precīzi nosaka vērtējamā juridiskā 
persona. 

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ņemot vērā valsts parāda vērtējuma 
īpatnības un to, cik nozīmīgi tie ietekmē 
ne tikai tirgu, bet arī attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku, kredītreitingu aģentūrām 
būtu jāaizliedz sniegt nepasūtītus valsts 
parāda vērtējumus. Ja kāda dalībvalsts 
nevēlas tikt novērtēta, ieguldītāju rīcībā ir 
ticami dokumenti, uz kuru pamata 
novērtēt šādu parādu, piemēram, 
Komisijas, Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) un Starptautiskā valūtas fonda 
(SVF) ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Lai labāk risinātu ar valsts parādu 
saistītos jautājumus, Komisijai būtu 
jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamenta 
un Padomei par pilnīgi neatkarīgas 
publiskas Eiropas kredītreitingu 
aģentūras izveidošanu, kuras uzdevums 
būtu dalībvalstu valsts parāda 
kredītreitinga novērtēšana. Ziņojumā 
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būtu jānorāda, vai kāda no pastāvošajām 
iestādēm varētu veikt valsts parāda 
novērtējumu. Vajadzības gadījumā šajā 
ziņojumā būtu jāiekļauj tiesību akta 
priekšlikums. Jaunajai publiskajai 
Eiropas kredītreitingu aģentūrai būtu 
jāpiešķir nepieciešamais personāls un 
resursi, lai nodrošinātu augstas kvalitātes 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32c) Ņemot vērā valsts parāda 
novērtējumu īpatnības, un lai izvairītos no 
kaitīgas ietekmes visās dalībvalstīs, būtu 
jāaizliedz paziņojumi, ar kuriem dara 
zināmu par noteiktas valstu grupas 
vērtējuma pārskatīšanu, pat ja šiem 
paziņojumiem ir pievienoti ziņojumi par 
konkrētām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula paredz kopēju regulatīvu pieeju, 
lai palielinātu kredītreitingu noteikšanas 
darbību godīgumu, pārredzamību, 
atbildīgumu, labu pārvaldību un 
uzticamību, līdz ar to veicinot Kopienā 

Šī regula paredz kopēju regulatīvu pieeju, 
lai palielinātu kredītreitingu noteikšanas 
darbību godīgumu, pārredzamību, 
atbildīgumu un labu pārvaldību, līdz ar to 
veicinot Kopienā izsniegto kredītreitingu 
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izsniegto kredītreitingu kvalitāti, tādējādi 
sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību 
un vienlaikus panākot augstu patērētāju un 
ieguldītāju aizsardzības līmeni. Regula 
nosaka kredītreitingu izsniegšanas 
nosacījumus un noteikumus attiecībā uz 
kredītreitingu aģentūru, tostarp to 
akcionāru un locekļu, struktūru un darbību, 
lai veicinātu kredītreitingu aģentūru 
neatkarību, interešu konfliktu novēršanu un 
patērētāju un ieguldītāju aizsardzības 
uzlabošanu..

kvalitāti, tādējādi sekmējot netraucētu 
iekšējā tirgus darbību un vienlaikus 
panākot augstu patērētāju un ieguldītāju 
aizsardzības līmeni. Regula nosaka 
kredītreitingu izsniegšanas nosacījumus un 
noteikumus attiecībā uz kredītreitingu 
aģentūru, tostarp to akcionāru un locekļu, 
struktūru un darbību, lai veicinātu 
kredītreitingu aģentūru neatkarību, interešu 
konfliktu novēršanu un patērētāju un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 1. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) šādi aizstāj a) apakšpunktu:
„a) „kredītreitings” ir  informācijas 
pakalpojums, ko sniedz ieguldītajiem un 
patērētājiem par juridiskas personas 
kredītspēju, par parādu vai finanšu 
saistībām, parāda vērtspapīriem, 
priekšrocību akcijām vai citiem finanšu 
instrumentiem vai par šādu parādu vai 
finanšu saistību, parāda vērtspapīru, 
priekšrocību akciju vai cita finanšu 
instrumenta emitentu, un  to sniedz, 
izmantojot ieviestu un noteiktu 
kredītreitingu kategoriju klasifikācijas 
sistēmu un šādas informācijas sniegšana 
ir pakļauta atbildības režīmam;”

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Direktīvas 3. pantam pievieno šādu 
punktu:
2.a EVTI iesniedz regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, papildinot un 
vajadzības gadījumā pielāgojot 
kredītreitinga definīciju, kas paredzēta 
1.a punktā un 2. punktā noteiktos 
izņēmumus, un kura pamatā ir regulāri 
pārskati.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) iekļauj šādu apakšpunktu:
„ea) „rezerves reitinga analītiķis” ir 
persona, kas sniedz atbalstu galvenā 
reitinga analītiķa darbā;”

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 1. punkts – w apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

w) „reitinga prognoze” ir viedoklis par 
kredītreitinga iespējamo īstermiņa vai 
vidēja termiņa attīstību;

w) „reitinga prognoze” ir paziņojums par 
kredītreitinga iespējamo īstermiņa vai 
vidēja termiņa attīstību, tostarp kredīta 
novērošana, balstoties uz objektīviem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 1. punkts – wa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

wa) „nepasūtīts reitings” ir kredītreitings, 
ko kredītreitinga aģentūras piešķir kādu 
citu iemeslu dēļ nevis pēc emitenta 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
3. pants – 1. punkts – wc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

wc) „prognozes precizitāte” ir koeficients, 
kas paredzēts, lai novērtētu, kādā mērā 
kredītreitinga aģentūras spēj piešķirt 
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augstu vērtējumu emitentiem, kuri pilda 
savas saistības, un zemu vērtējumu 
emitentiem, kuri nepilda savas saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Iekļauj šādu pantu:
„4.a pants

Valsts parāda vērtējums
1. Ja kredītreitinga aģentūra sniedz valsts 
parāda vērtējumu, pienācīgi jāņem vērā 
šāda vērtējuma īpatnības un tā ietekme uz 
finanšu stabilitāti kopumā.
2. Ikviena dalībvalsts var nolemt neļaut 
novērtēt tas valsts parādu. Nepasūtīti 
valsts parāda novērtējumi ir aizliegti.
3. Pasūtītiem valsts parāda vērtējumiem 
pilnībā jāatbilst 8. panta 5. punktam.”

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants 5.a pants

Finanšu iestāžu pārmērīga paļaušanās uz Finanšu iestāžu pārmērīga paļaušanās uz 
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kredītreitingiem kredītreitingiem
Kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
uzņēmumi, papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas iestādes, pārvaldes un 
ieguldījumu sabiedrības, alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldnieki un 
centrālie darījumu partneri, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
201x. gada xx xxx Regulā (ES) 
Nr. xx/201x par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
partneriem un darījumu reģistriem, veic 
paši savu kredītriska novērtējumu un, 
izvērtējot juridiskās personas vai finanšu 
instrumenta kredītspēju, nepaļaujas vienīgi 
vai mehāniski uz kredītreitingiem. 
Kompetentās iestādes, kas atbild par šo 
uzņēmumu uzraudzību, rūpīgi pārbauda 
uzņēmumu kredītu novērtēšanas procesu 
atbilstību.

Kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
uzņēmumi, papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas iestādes, pārvaldes un 
ieguldījumu sabiedrības, alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldnieki un 
centrālie darījumu partneri, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
201x. gada xx xxx Regulā (ES) 
Nr. xx/201x par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
partneriem un darījumu reģistriem, veic 
paši savu kredītriska novērtējumu un, 
izvērtējot juridiskās personas vai finanšu 
instrumenta kredītspēju, nepaļaujas vienīgi 
uz kredītreitingiem. Kompetentās iestādes, 
kas atbild par šo uzņēmumu uzraudzību, 
rūpīgi pārbauda uzņēmumu kredītu 
novērtēšanas procesu atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c pants
To līguma prasību spēkā neesamība, kuri 
pārāk lielā mērā ir saistīti ar ārējiem 
vērtējumiem individuālu vai kolektīvu 
ieguldījumu portfeļu pārvaldībā 
1. Ja līguma noteikums attiecībā uz 
kolektīva vai individuāla portfeļa 
pārvaldības produktu paredz, ka portfeli 
veidojošo vērtspapīru izvēle un pārvaldība 
ir jābalsta vienīgi uz ārējiem vērtējumiem, 
šāds noteikums nav spēkā.
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2. Nav spēkā tādi līguma noteikumi, kas 
kreditoram ārējā vērtējuma 
pazemināšanas gadījumā ļauj no 
obligāciju emitenta pieprasīt to atmaksu 
nevis sākotnējā dzēšanas datumā, bet 
pirms šī termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
5.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d pants
Pārmērīga uzticēšanās kredītreitingiem 

saistībā ar ES tiesību aktiem
Savienības tiesību aktos nav atsauces un 
kredītreitingiem regulatīvos nolūkos, un 
visi noteikumi, kas ir iekļauti nozaru 
tiesību aktos un kuri paredz pienākumu 
ņemt vērā kredītreitingus pirms 
ieguldījumu izdarīšanas vai citu personu 
konsultēšanas ieguldījumu jautājumos, 
tiek atcelti. Līdz ...*Komisija sagatavo un 
iesniedz sīki izstrādātu ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šā panta 
īstenošanu Savienības tiesību aktos, un 
vajadzības gadījumā tam pievieno 
likumdošanas priekšlikumus. Ziņojumā 
iekļauj ieteikumus par to, kā palielināt 
pašu sagatavot reitingu spējas 
pilnveidošanu, lai izvairītos no 
automātiskas procikliskas reakcijas 
uzreitingu izmaiņām. 
____________
* OV: lūgums norādīt datumu — seši 
mēneši pēc spēkā stāšanās datuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) 6. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu:
„3. Pēc kredītreitingu aģentūras 
pieprasījuma EVTI var atbrīvot 
kredītreitingu aģentūru no I pielikuma 
A iedaļas 2., 5., 6. un 9. punkta 
noteikumu un 7. panta 2. un 4. punktā 
minēto prasību ievērošanas, ja 
kredītreitingu aģentūra spēj apliecināt, 
ka minētās prasības nav samērīgas, 
ņemot vērā tās uzņēmējdarbības būtību, 
apjomu un sarežģītību un kredītreitingu 
izsniegšanas būtību un klāstu, un ka:” 

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7b) Regulas 6. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) kredītreitingu aģentūrā strādā 
mazāk nekā 50 reitinga analītiķu,”

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7c) Direktīvas 6. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3a. Kamēr tiek izdarīti secinājumi 
attiecībā uz Komisijas saskaņā ar 
39. panta 1. punktu iesniegto ziņojumu 
par modeli „emitents maksā”, EVTI 
pieņem pamatnostādnes saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010) 16. panta 
a) punktu, izstrādājot jaunus risinājumus 
maksājumu veikšanai, lai nodrošinātu, ka 
kredītreitingu aģentūru izvēle un samaksa 
par to pakalpojumiem ir pilnībā 
neatkarīga no vērtējamās juridiskās 
personas.”

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredītreitingu aģentūras akcionārs vai 
loceklis, kuram minētajā aģentūrā ir 
vismaz 5% no kapitāla līdzdalības vai 
balsstiesībām, nevar:

1. Kredītreitingu aģentūras akcionārs vai 
loceklis nevar:

a) iegūt 5% vai vairāk no kapitāla jebkādā 
citā kredītreitingu aģentūrā. Šo 
aizliegumu nepiemēro īpašumu daļām 
dažādotās kolektīvā ieguldījuma shēmās, 
tostarp pārvaldītajos fondos, piemēram, 
pensiju fondos vai dzīvības 

a) būt citas kredītreitingu aģentūras 
akcionārs vai loceklis vai viņam nevar būt 
kādas citas tiešas vai netiešas ar 
īpašumtiesībām saistītas intereses;
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apdrošināšanā, ar nosacījumu, ka 
īpašuma daļas dažādotās kolektīvā 
ieguldījuma shēmās nenodrošina to 
turētājam vai turētājai iespēju būtiski 
ietekmēt šo sistēmu uzņēmējdarbību;
b) iegūt tiesības vai pilnvaras izmantot 5% 
vai vairāk no jebkādas citas kredītreitingu 
aģentūras balsstiesībām;
c) iegūt tiesības vai pilnvaras norīkot vai 
atbrīvot citas kredītreitingu aģentūras 
administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības 
struktūru locekļus;

c) iegūt tiesības vai pilnvaras norīkot vai 
atbrīvot citas kredītreitingu aģentūras 
administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības 
struktūru locekļus;

d) būt par administratīvās, pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras locekli jebkurā citā 
kredītreitingu aģentūrā;

d) būt par administratīvās, pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras locekli jebkurā citā 
kredītreitingu aģentūrā;

e) iegūt pilnvaras, lai izmantotu vai faktiski 
izmantot dominējošu ietekmi vai kontroli 
pār citu kredītreitingu aģentūru.

e) iegūt pilnvaras, lai izmantotu vai faktiski 
izmantot dominējošu ietekmi vai kontroli 
pār citu kredītreitingu aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.aa pants
Atsevišķu kredītreitingu aģentūru 

apvienošanas un pārņemšanas aizliegums
Reģistrētai kredītreitingu aģentūrai, kuras 
gada ienākumi veido vairāk nekā 20 % no 
kredītreitingu darbības ieņēmumiem 
Savienībā vai kura pieder kredītreitinga 
aģentūru grupai, kuras kopējie gada 
ienākumi veido šādu apjomu, 10 gadu 
periodā, sākot no ...*, nav atļauts 
apvienoties ar citu reģistrētu 
kredītreitinga aģentūru vai pārņemt to, ja 
vien tā kopš ...* nepieder tai pašai 
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kredītreitingu aģentūru grupai.
____________
* OV: lūgums norādīt spēkā stāšanās 
datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
6.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.ba pants
Pasūtīto vērtējumu maksimālā pieļaujamā 

procentuālā daļa 
Attiecībā uz banku, apdrošināšanas un 
uzņēmumu kredītreitinga jomām 
pieļaujamā procentuālā daļa no 
pasūtītajiem vērtējumiem katrā no šo trīs 
aktīvu klašu reitingiem nepārsniedz 25 % 
no tirgus pieņēmuma summas.
Attiecībā uz strukturētiem finanšu 
produktiem maksimālā procentuālā daļa 
nepārsniedz 25 % no tirgus pieņēmuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz katru aktīvu klasi 
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galvenais reitinga analītiķis un rezerves 
retinga analītiķis attiecīgi uzrauga ne 
vairāk kā astoņus un desmit emitentus.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
8. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reitingu prognozes attiecībā uz valsts 
parāda vērtējumu netiek publicētas. Ja ir 
nozīmīgi faktori, kas pamato garantiju 
pārskatīšanu, attiecīgā kredītreitingu 
aģentūra publicē reitingu, norādot 
objektīvus iemeslus, kas pamato tā 
aktualizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
8. pants – 5. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasūtīti valsts parāda vērtējumi tiek 
piešķirti veidā, kas nodrošina, ka tiek 
analizētas attiecīgās valsts konkrētās 
īpatnības. Paziņojumi, ar kuriem dara 
zināmu noteiktas valstu grupas vērtējuma 
pārskatīšanu, ir aizliegti, pat ja šiem 
paziņojumiem ir pievienoti ziņojumi par 
konkrētām valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kredītreitingu aģentūras nodrošina, ka 
kredītreitingus un reitinga prognozes 
prezentē un ar tiem rīkojas saskaņā ar 
I pielikuma D iedaļā noteiktajām prasībām.

2. Kredītreitingu aģentūras nodrošina, ka 
kredītreitingus un reitinga prognozes 
prezentē un ar tiem rīkojas saskaņā ar 
I pielikuma D iedaļā noteiktajām prasībām. 
Kredītreitingu aģentūras nenorāda 
nekādus faktorus papildus tiem, kas ir 
saistīti ar vērtējumu un izvairās no 
novērtējumiem un analīzes, kas neattiecas 
uz reitingu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kredītreitingu aģentūru saglabā 
reitinga informācijas konfidencialitāti, 
kamēr šī informācija netiek darīta zināma 
tirgū. Kredītreitinga aģentūra pastāvīgi 
atjaunina to personu sarakstu, kurām ir 
piekļuve minētajai informācijai pirms 
šādas izpaušanas, un tādu personu 
sarakstu, kuri saņem šo informāciju 
pirms tās izpaušanas.
Personu saraksts, kurām vērtējums darīts 
zināms pirms izpaušanas, ir jāierobežo, 
iekļaujot sarakstā tikai personas, kuras 
šim nolūkam norādījis katra vērtētā 
juridiskā persona.
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Piemēro Direktīvas 2003/6/EK 6. pantu 
par apiešanos ar konfidenciālu 
informāciju un personu sarakstu, kam ir 
pieeja iekšējai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b pants
Kredītreitingu aģentūru darbības rezultāti
1. Ikviena reģistrēta vai sertificēta 
kredītreitingu aģentūra publicē neizpildīto 
saistību daļu attiecībā uz katru aktīvu 
klasi katras reitinga kategorijas ietvaros 
un tās prognozes precizitātes koeficientu 
katrā aktīvu klasē. EVTI veic šo daļu 
novērošanu, novērtējot katras 
kredītreitingu aģentūras priekšrocības un 
trūkumus.
2. EVTI analizē un novērtē kredītreitingu 
aģentūru darbību, izmantojot tās 
centrālajā repozitorijā (CEREP) savāktos 
datus. EVTI salīdzina kredītreitingu
aģentūru norādīto neizpildīto saistību 
daļu un prognozes precizitātes koeficientu 
katrā aktīvu klasē. EVTI publicē gada 
ziņojumu par tās veikto salīdzinošo 
novērtējumu, tostarp  darbības reitinga 
sistēmu.
3. Gada ziņojumu publicē EVTI tīmekļa 
vietnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
35.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz piemērojamo civiltiesisko 
atbildību spēkā ir tās valsts noteikumi, 
kurā ir ieguldītāja, kam nodarīts 
kaitējums, pastāvīgā dzīves vieta, 
kaitējuma nodarīšanas brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
39. pants – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas Savienība iekšēji novērtē ES 
dalībvalstu kredītspēju. Šajā nolūka tiek 
izveidota neatkarīga publiska Eiropas 
kredītreitingu aģentūra vai kādai jau 
pastāvošai neatkarīgai Eiropas iestādei 
tiek uzticēts uzdevums novērtēt dalībvalstu 
valsts parāda kredītreitingu. Līdz 
...*Komisija  iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, lai 
novērtētu, vai jau pastāvošai iestādei būtu 
jānosaka uzdevums atbilstoši šim pantam, 
un lai sniegtu ieteikumu ar likumdošanas 
priekšlikumu. Komisija turklāt izvērtē 
jautājumu, cik daudz personāla un 
resursu nepieciešams, lai nodrošinātu šīs 
iestādes neatkarību. 
___________
*OV: lūgums norādīt datumu — seši 
mēneši pēc spēkā stāšanās datuma.
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Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1060/2009
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24a) Iekļauj šādu pantu:
„39.a pants

EVTI personāls un resursi
EVTI līdz...* izvērtē personāla un resursu 
vajadzības, kas rodas, uzņemoties 
pilnvaras un pienākumus saskaņā ar šo 
regulu, un par to iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai.
___________
*OV: lūgums norādīt datumu — 12 
mēneši pēc spēkā stāšanās datuma.”

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
Regula (EK) Nr. 1060/2009
I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) kredītreitingu aģentūras akcionāram 
vai loceklim, kuram tieši vai netieši pieder 
10% vai vairāk no minētās kredītreitingu 
aģentūras kapitāla vai balsstiesībām vai 
kurš citādi spēj būtiski ietekmēt šīs 
kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbību,
tieši vai netieši pieder vērtējamās juridiskās 

„aa) kredītreitingu aģentūras akcionāram 
vai loceklim tieši vai netieši pieder 
vērtējamās juridiskās personas vai ar to 
saistītās trešās personas finanšu instrumenti 
vai ir kādas citas tiešas vai netiešas ar 
īpašumtiesībām saistītas intereses par 
minētajām personām un kas nav īpašumu 
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personas vai ar to saistītās trešās personas 
finanšu instrumenti vai ir kādas citas tiešas 
vai netiešas ar īpašumtiesībām saistītas 
intereses par minētajām personām un kas 
nav īpašumu daļas daudzveidīgās kolektīvā 
ieguldījuma shēmās, tostarp pārvaldītajos 
fondos, piemēram, pensiju fondos vai 
dzīvības apdrošināšanā, kuras nenodrošina 
tam iespēju būtiski ietekmēt shēmas 
uzņēmējdarbību;”

daļas daudzveidīgās kolektīvā ieguldījuma 
shēmās, tostarp pārvaldītajos fondos, 
piemēram, pensiju fondos vai dzīvības 
apdrošināšanā, kuras nenodrošina tam 
iespēju būtiski ietekmēt shēmas 
uzņēmējdarbību;”

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa
Regula (EK) Nr. 1060/2009
I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ba) ja izsniegtais kredītreitings attiecas uz 
vērtējamo juridisko personu vai ar to 
saistīto trešo personu, kurai tieši vai netieši 
pieder 10% vai vairāk no minētās 
kredītreitingu aģentūras kapitāla vai 
balsstiesībām;

„ba) ja izsniegtais kredītreitings attiecas uz 
vērtējamo juridisko personu vai ar to 
saistīto trešo personu, kurai tieši vai netieši 
pieder minētās kredītreitingu aģentūras 
kapitāls vai balsstiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – iv daļa
Regula (EK) Nr. 1060/2009
I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ca) kredītreitingu aģentūras akcionārs vai 
loceklis, kuram tieši vai netieši pieder 
10% vai vairāk no minētās kredītreitingu 
aģentūras kapitāla vai balsstiesībām vai 

„ca) kredītreitingu aģentūras akcionārs vai 
loceklis ir vērtējamās juridiskās personas 
vai ar to saistītās trešās personas 
administratīvās vai uzraudzības struktūras 
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kurš citādi spēj būtiski ietekmēt šīs 
kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbību,
ir vērtējamās juridiskās personas vai ar to 
saistītās trešās personas administratīvās, 
pārvaldes vai uzraudzības struktūras 
loceklis;”

loceklis.”

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 4. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1060/2009
I pielikums – D iedaļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iedaļas 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

f) iedaļas 5. punkta pirmo daļu svītro.

5. Izziņojot kredītreitingu vai reitinga 
prognozi, kredītreitingu aģentūra 
paziņojumos presei paskaidro vai paziņo 
kredītreitinga vai reitinga prognozes 
pamatā esošos galvenos elementus.”;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

1. Priekšlikuma konteksts

Kredītreitingu aģentūru darbība ievērojami ietekmē ekonomikas norises un finanšu tirgus 
dalībnieku rīcību, kā arī publisko iestāžu dzīvi. Tā turpina piesaistīt lielu sabiedrības interesi 
un rosina aktīvas politiskas debates. Tāpēc to regulējums ir specifisks un ļoti piesardzīgi 
risināms aspekts reformu procesā, kas skar finanšu tirgu darbību.

Priekšlikuma apskatīti tie paši jautājumi, kurus Eiropas iestādes pirms neilga laika centās 
reglamentēt ar regulu (EK) Nr. 1060/2009 un pēc tam pieņemtajā Regulā (EK) Nr. 513/2011, 
kas paredzēja grozījumus iepriekšējā regulā saistībā ar finanšu uzraudzības reformu, 
galvenokārt pievēršoties īpašu pilnvaru piešķiršanai nesen izveidotajai uzraudzības iestādei 
(EVTI). Eiropas Parlaments, iesaistoties šajā jautājumā, 2011. gada jūnijā pieņēma 
nenormatīvo rezolūciju, kas balstīta uz Komisijas 2010. gada jūnija paziņojumu un kurā tas 
aicināja paredzēt stingrākus reglamentējošos noteikumus un norādīja, ka nepieciešams 
ierobežot pārmērīgo uzticēšanos kredītreitinga aģentūrām.

Tas, ka šī tēma mazāk nekā divu gadu laikā divu ir apskatīta trīs reizes, liecina gan par to, cik 
sarežģīts ir šis jautājums, gam ka tas ir saistīts arī ar vēl neatrisinātām problēmām, kurām 
joprojām ir nepieciešami efektīvi risinājumi. 

2. Komisijas priekšlikuma galvenie elementi
a) Regulējuma  piemērošanas jomas paplašināšana, iekļaujot reitingu prognozes
Regulas priekšlikumā (COM(2011)0747), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009, īpaša 
uzmanība ir pievērsta problēmai, kas saistīta ar ieguldītāju un emitentu pārmērīgu uzticēšanos 
kredītreitingu aģentūru ārējam vērtējumam, un mēģināts veicināt iekšējo reitingu 
izmantošanu.

Ar Komisijas priekšlikumu ir paplašināta noteikumu darbības joma, attiecinot to arī uz 
reitingu prognozēm. Grozītajā tekstā īpaši paredzēts, ka kredītreitingu aģentūrām ir jāprecizē, 
kad jeb kādā termiņā, ir paredzams, kas vērtējums mainīsies.

b) Grozījumi saistībā ar kredītreitingu izmantošanu
Jaunās regulas 5.a pantā noteiktām finanšu iestādēm ir aizliegts kredītspējas novērtējumus 
balstīt tikai uz ārējiem reitingiem. Šis noteikums atbilst principiem, kurus 2010. gada oktobrī 
noteica FSP, lai mazinātu paļāvību aģentūru reitingiem. Citu grozījumu mērķis ir novērst 
finanšu tirgu dalībnieku pārmērīgas uzticēšanās risku attiecībā uz strukturētiem finanšu 
instrumentiem. Strukturētu finanšu instrumentu emitentiem būs jāprasa divi reitingi 
vienlaicīgi divām dažādām aģentūrām.

Visbeidzot attiecībā uz PKVIU un alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldītājiem valstu 
likumdevēji tiek aicināti nodrošināt Kopienas tiesību aktu transponēšanu tādā veidā, lai 
nostiprinātu principu, kas paredz novērst pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem.

c) Kredītreitingu aģentūru neatkarība
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Grozījumu kopums šajā jautājumā ir paredzēts, lai atrisinātu interešu konfliktus, kuru pamatā 
ir modelis „emitents maksā” un kredītreitingu aģentūru  īpašnieku struktūra. Ir noteikti vairāki 
principi: a) attiecībā uz kredītreitingu aģentūras akcionāra vai locekļa dalības apjomu citā 
aģentūrā noteikts ierobežojums, ka šī dalība nedrīkst pārsniegt 5 %, b) rotācijas princips (ja 
vērtējumi ir pasūtīti), ko piemēro kāda emitenta nolīgtām kredītreitingu aģentūrām un kura 
mērķis ir nodrošināt, ka noteikta aģentūra tiek iesaistīta ne ilgāk kā trīs gadus vai ne ilgāk kā 
vienu gadu, ja tā vērtē vairāk nekā desmit parādu instrumentus, ko izlaidis emitents. Ir 
paredzēta kredītreitingu aģentūru obligāta rotācija ar mērķi radīt lielāku kompetenci reitingu 
tirgū.

d) Reitingu nodošana atklātībai
Ar priekšlikumu ir paredzēti stingrāki noteikumi par aģentūru pienākumiem pret emitentu, 
paredzot vērtētajai juridiskajai personai laiku un iespēju pārbaudīt, vai vērtējumā nav 
ieviesušās kļūdas un atspēkot tās.

e) Valsts parāda reitings
Valsts parāda reitingam nešaubīgi nepieciešami atsevišķi noteikumi. Priekšlikumā pirmo reizi 
uzsvērts, ka ir jānodrošina visu veidu noteikumi, kas attiecas uz valsts parāda reitingiem, lai 
panāktu reitingu augstākus standartus. 8. panta 2. punktā izvirzīts noteikums, ka kredītreitingu 
aģentūrām jāpārskata valstu vērtējumi reizi sešos mēnešos nevis reizi divpadsmit mēnešos. 
Reitingi būtu jāpublicē tikai pēc darba dienas beigām un vismaz vienu stundu pirms 
tirdzniecības vietu atvēršanas ES. Kredītreitingu aģentūrām ir paredzēti jauni ar pārredzamību 
saistīti pienākumi, jo īpaši attiecībā uz personāla nodarbināšanu, kuru pienākumos ietilpst 
reitingu sagatavošana.

f) Eiropas reitingu aģentūra
Pretēji tam, ko EP prasīja 2011. gada 8. jūnija rezolūcijas priekšlikumā, Komisijas 
priekšlikumā, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009, nav iekļauts ierosinājums izveidot 
Eiropas reitinga aģentūru. Tomēr šā ziņojuma kontekstā būtu jāatjauno diskusija par šo tēmu.

g) Priekšlikumā ir iekļauti citi nozīmīgi jauninājumi, proti, kredītreitingu aģentūras vērtējuma 
metodikas pārbaude, ko veiktu EVTI, kā arī aģentūras atbildības režīms, kas balstīts uz 
pierādīšanas pienākuma pārnešanas principu.

Ierosinātie jautājumi kopumā ir ļoti svarīgi un lielā mērā atbalstāmi, bet atsevišķi punkti 
tomēr ir jāprecizē un jāreglamentē stingrāk, lai izvairītos no nevēlamas ietekmes, īstenojot 
tiesību aktus. 

3. Referenta ieteikumi
Daži no referenta ierosinātajiem grozījumiem atbilst Komisijas tekstam, bet ar dažiem no tiem 
mēģināts pievērsties aspektiem, kuri nav apskatīti jaunajā ierosinātajā regulā, iesniegt 
novatoriskus ieteikumus un norādīt alternatīvus risinājumus.

 Konkrēti iesniegtajos grozījumos ir runa par šādiem jautājumiem:
1) ir mainīta iepriekšējā kredītreitingu definīcija, definējumu „atzinums” aizstājot ar 

„informācijas pakalpojumu”;
2) ir aizliegti nepasūtīti valsts parāda reitingi, un Komisijai tiek prasīts noteikt, vai kāda 

no pastāvošajām iestādēm varētu vērtēt dalībvalstu kredītspēju, vai arī izveidot 
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struktūrvienību šā uzdevuma veikšanai;
3) spēkā esošie noteikumi ir rūpīgi jāpārbauda, turklāt apskatot plašāku jautājumu loku 

un ne tikai tos, kas paredzēti  jaunajā ierosinātajā regulā, lai pilnībā atceltu 
publiskajām un privātajām ieinteresētajām personām uzlikto pienākumu automātiski 
atļaut ņemt vērā reitingus un to rezultātus (tas jo īpaši attiecas uz līgumu noteikumiem, 
kuri paredz automātisku vērtspapīru pārdošanu, ja notiek reitinga pazemināšana, vai 
pirmstermiņa atmaksāšana, ja reitings nokrities līdz zināmam līmenim);

4) ir aizliegtas savstarpējas kapitāla daļas, ja tās attiecas uz vairāku aģentūru kontroli vai 
pārvaldību; reitingu aģentūrām nevar piederēt daļas, un tās nevar būt finansiāli 
ieinteresētas vērtējamās juridiskajās personās;

5) var paredzēt ierobežojumus attiecībā uz kredītreitinga aģentūru apvienošanos vai to 
pārņemšanu, ja tās ar savu darbību ES jau nodrošina ievērojamu apgrozījuma daļu 
reitingu uzņēmējdarbībā;

6) var noteikt limitus attiecībā uz tirgus daļu atkarībā no finanšu tirgus dalībnieku un 
strukturēto produktu reitinga kvantitātes un/vai vērtības;

7) EVTI ir piešķirts uzdevums sniegt ikgadēju novērtējumu par kredītreitingu aģentūru 
efektivitāti un darbības rezultātiem, kurus vērtē, balstoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem;

8) EVTI būtu jāizstrādā jauni priekšlikumi maksājumu veikšanas risinājumiem, lai 
kredītreitingu aģentūru izvēle un to pakalpojumus apmaksāšana būtu pilnīgi neatkarīga 
no vērtējamām juridiskajām personām.

 Galvenais mērķis ir uzsākt diskusiju, kas pieļautu dažādas pieejas un viedokļus, bet kalpotu 
arī tam, lai kredītreitingu aģentūras atkal ieņemtu tām paredzeto vietu. Tas nozīmē, ka 
aģentūru reitingi būtu jāvērtē kā vērā ņemama informācija, tomēr nepiešķirot aģentūrām īpašu 
statusu vai īpašu automātisku ietekmi uz ekonomikas norisēm un finanšu tirgus dalībniekiem, 
un publiskām iestādēm, kas izraisa bīstamu prociklisku iedarbību. Turpmāk ir jānovērš bieži 
vērojamā situācija, ka kredītreitingu aģentūras vienas pašas var izlemt, kad un kādā veidā 
informācija par reitingiem tiek nodota atklātībai, pat ja attiecīgā informācija pamatos nav ne 
jauna, ne īpaša. Šādi noteikumi jāpiemēro vismaz attiecībā uz informāciju, kas skar valsts 
pārvaldes iestāžu reitingus vai to prognozes.


