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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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1. Achtergrond van het voorstel

De activiteiten van de kredietratingbureaus hebben een aanzienlijke impact op het gedrag van 
de financieel-economische marktdeelnemers en op de werking van de overheidsinstellingen;
zij blijven ook grote belangstelling wekken bij het publiek en zijn het onderwerp van een fel 
politiek debat. De reglementering van de werking van deze bureaus is dan ook een specifiek 
en zeer gevoelig aspect van het algemene hervormingsproces van de werking van de 
financiële markten.
De Europese instellingen hebben zich niet lang geleden over deze kwestie gebogen in 
verordening nr. 1060/2009, vervolgens bij de herziening van het toezichtkader van de 
financiële sector gewijzigd bij verordening nr. 513/2011, die met name gericht was op de 
toewijzing van specifieke bevoegdheden aan de pas opgerichte autoriteit (ESMA). Het EP 
heeft ten aanzien van deze kwestie in juni 2011 nog een niet-wetgevingsresolutie aangenomen 
(naar aanleiding van een mededeling van de Commissie van juni 2010), waarin het aandringt 
op een versterking van het regelgevend kader en wijst op de noodzaak om het overmatige 
vertrouwen in ratings te beperken.
Dat deze kwestie nu voor de derde keer in iets meer dan twee jaar tijd ter tafel komt, toont 
niet alleen aan dat de problematiek bijzonder complex is, maar ook dat voor een aantal 
aanhoudende problemen een doeltreffender oplossing moet worden gevonden.

2. Belangrijkste punten van het Commissievoorstel

a) Uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot ratingoutlooks
Het voorstel van de Commissie (COM(2011)0747) voor een verordening tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 1060/2009 beoogt met name de beperking van het overmatige 
vertrouwen dat door beleggers en emittenten van effecten wordt gesteld in externe ratings van 
kredietratingbureaus, en wil dan ook het gebruik van interne ratingmodellen bevorderen.
Het Commissievoorstel breidt het toepassingsgebied van de regels inzake ratings uit tot de 
ratingoutlooks. Op grond van de gewijzigde tekst moeten de ratingbureaus met name 
informatie verstrekken over de periode waarbinnen een verandering van de rating wordt 
verwacht.

b) Wijzigingen met betrekking tot het gebruik van ratings
Artikel 5 bis van de nieuwe verordening bepaalt dat bepaalde financiële instellingen voor het 
beoordelen van de kredietwaardigheid niet alleen mogen vertrouwen op externe 
kredietratings. Deze bepaling is in overeenstemming met de beginselen die de FSB in oktober 
2010 heeft vastgesteld met het oog op de beperking van het overmatige vertrouwen in 
kredietratings. Andere wijzigingen zijn gericht op het aanpakken van het risico dat financiële 
marktdeelnemers wat gestructureerde financieringsinstrumenten betreft overdreven op ratings 
vertrouwen. Uitgevende instellingen van gestructureerde financieringsinstrumenten moeten 
parallel twee ratings van twee verschillende ratingbureaus aanvragen
Ten aanzien van icbe's en bab's wordt gevraagd om bij de omzetting van de communautaire 
regelgeving het principe om minder overdreven op ratings te vertrouwen ook in de nationale 
wetgeving te integreren.

c) Onafhankelijkheid van de ratingbureaus
Het gaat hierbij om een aantal wijzigingen die gericht zijn op het aanpakken van 
belangenconflicten met betrekking tot het issuer-pays-model en de aandeelhoudersstructuur 
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van ratingbureaus. Er worden een aantal beginselen vastgesteld: a) de maximale participatie 
van een aandeelhouder van een ratingbureau in een ander ratingbureau bedraagt 5%; b) er 
geldt een roulatieregel (van toepassing bij aangevraagde ratings) voor ratingbureaus die door 
de uitgevende instelling worden in dienst genomen, om te voorkomen dat eenzelfde 
ratingbureau in dienst blijft gedurende meer dan drie jaar of gedurende meer dan één jaar 
indien het meer dan tien schuldinstrumenten van de uitgevende instelling beoordeelt. Deze 
roulatieregel zal de mededinging tussen de ratingbureaus op de markt bevorderen.

d) Openbaarmaking van ratings
Het voorstel legt strengere voorschriften op inzake de bekendmaking van ratings aan de 
uitgevende instelling, zodat de beoordeelde entiteit de tijd en de mogelijkheid heeft om fouten 
in de rating op te sporen en deze te weerleggen.

e) Rating van staatsschulden
Ratings van staatsschulden zijn een aparte kwestie. Dit specifieke karakter wordt voor het 
eerst onderstreept, waarbij blijkt dat de diverse voorschriften met betrekking tot de rating van 
staatschulden moeten worden versterkt om de kwaliteit ervan te verbeteren. Artikel 8, lid 5, 
alinea 2 bepaalt dat kredietratingbureaus overheidsratings frequenter moeten beoordelen: om 
de zes maanden in plaats van om de twaalf maanden. Overheidsratings mogen alleen worden 
gepubliceerd na kantoorsluitingstijd en ten minste één uur voor opening van de 
handelsplatformen in de EU. Er zijn ook nieuwe vereisten inzake transparantie bij de 
ratingbureaus, met name ten aanzien van het voor de beoordeling toegewezen personeel.

f) De kwestie van het Europees Ratingbureau
In tegenstelling tot wat het EP in zijn resolutie van 8 juni 2011 had gevraagd, bevat het 
Commissievoorstel tot wijziging van verordening (EG) nr. 1060/2009 geen enkele bepaling 
met betrekking tot de oprichting van een Europees ratingbureau. Het debat over deze kwestie 
moet echter opnieuw worden geopend.

g) Andere belangrijke wijzigingen met betrekking tot onderstaande punten
De methodologieën die door kredietratingbureaus wordt gehanteerd moeten door de ESMA 
worden beoordeeld. Er wordt een wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor 
kredietratingbureaus ingesteld, die gebaseerd is op het beginsel van de omkering van de 
bewijslast.

Het gaat in het algemeen om zeer belangrijke punten waarmee de rapporteur het in grote 
lijnen eens kan zijn. De tekst moet echter op een aantal punten worden verduidelijkt en 
versterkt, om ongewenste gevolgen bij de toepassing te voorkomen.

3. Voorstellen van de rapporteur
Een deel van de amendementen op de tekst van de Commissie gaan in die richting.
Andere amendementen hebben betrekking op kwesties die in het voorstel voor een nieuwe 
verordening niet aan bod komen, en reiken vernieuwende suggesties of mogelijke alternatieve 
oplossingen aan.
Deze laatste amendementen hebben met name betrekking op volgende punten:

1) de huidige definitie van "rating" als "oordeel" wordt vervangen door een nieuwe 
definitie waarbij een rating wordt beschouwd als een "informatiedienst";

2) niet-aangevraagde overheidsschuldratings zijn verboden; voor de beoordeling van de 
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kredietwaardigheid van de EU-lidstaten gaat de Commissie over tot de aanwijzing of 
oprichting van een onafhankelijke instantie;

3) naast de voorgestelde wijzigingen in het nieuwe voorstel voor een verordening, 
moeten de geldende voorschriften grondig worden herzien om alle bepalingen te 
schrappen die marktdeelnemers in de openbare of particuliere sector ertoe verplichten 
automatisch rekening te houden met ratings en de gevolgen daarvan (inzonderheid de 
contractuele bepalingen in verband met het automatisch afstoten van effecten ingeval 
van een downgrade en met vervroegde terugbetaling indien de rating boven een 
bepaald niveau stijgt);

4) er wordt een verbod ingevoerd op kruiselings aandeelhouderschap wanneer het gaat 
om toezicht of beheer van meer dan één ratingbureau; er komt een verbod voor 
ratingbureaus om aandelen te bezitten of financiële belangen te hebben in de 
beoordeelde entiteit;

5) voor ratingbureaus die een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit ratingactiviteit in de 
EU hebben gegenereerd, worden de mogelijkheden voor acquisities of fusies beperkt ;

6) er kan een maximaal marktpercentage worden vastgesteld voor de hoeveelheid en/of 
de waarde van de ratings van financiële entiteiten en gestructureerde producten;

7) de ESMA moet jaarlijks een beoordeling van de doeltreffendheid en geldigheid van de 
werkzaamheden van de kredietratingbureaus verrichten, op grond van duidelijk 
vastgestelde criteria;

8) de ESMA kan nieuwe voorstellen voor betalingsmodellen uitwerken, om ervoor te 
zorgen dat de selectie en de beloning van het ratingbureau volledig los staan van de 
beoordeelde entiteit.

Het belangrijkste is een debat op gang te brengen waarin verschillende benaderingen en 
standpunten in aanmerking worden genomen, maar dat bijdraagt aan de doelstelling om de 
werkzaamheden van kredietratingbureaus opnieuw in het juiste perspectief te plaatsen.
Ratings moeten worden beschouwd als informatie waarmee rekening dient te worden 
gehouden, zonder dat zij echter nog langer een bijzondere "status" genieten of een 
automatische impact hebben op de activiteiten van de financieel-economische 
marktdeelnemers of de overheidsinstellingen, met vaak negatieve procyclische gevolgen.
Het gaat er dus om een einde te maken aan een situatie waarbij de ratingbureaus vaak al te 
eenzijdig beslissen over timing en modaliteiten van de informatieverstrekking, zonder dat de 
informatie zelf noodzakelijk nieuw of origineel is, met name wanneer het gaat om de 
beoordeling van de situatie en de vooruitzichten van de overheidsinstellingen.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0747),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0420/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank1,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De relevantie van de ratingoutlooks 
voor de beleggers en de uitgevende 
instellingen en de effecten ervan op de 
markten zijn vergelijkbaar met de 
relevantie en de effecten van de ratings. 
Bijgevolg moeten alle vereisten van 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 die erop 
gericht zijn ervoor te zorgen dat 
ratingactiviteiten vrij van 
belangenconflicten, nauwkeurig en 
transparant zijn ook op de ratingoutlooks 
van toepassing zijn. Volgens de huidige 
toezichtpraktijk is een aantal vereisten van 
de verordening van toepassing op 
ratingoutlooks. Deze verordening voert een 
definitie in van ratingoutlooks en 
verduidelijkt welke specifieke bepalingen 
op ratingoutlooks van toepassing zijn. Een 
en ander moet zorgen voor verduidelijking 
van de regels en rechtszekerheid. Onder 
"ratingoutlook" in de zin van deze 
verordening moet ook worden verstaan 
opinies betreffende de waarschijnlijke 
richting van een rating op korte termijn, 
gewoonlijk "credit watch" genoemd.

(4) De relevantie van de ratingoutlooks 
voor de beleggers en de uitgevende 
instellingen en de effecten ervan op de 
markten zijn vergelijkbaar met de 
relevantie en de effecten van de ratings. 
Bijgevolg moeten alle vereisten van 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 die erop 
gericht zijn ervoor te zorgen dat 
ratingactiviteiten vrij van 
belangenconflicten, nauwkeurig en 
transparant zijn ook op de ratingoutlooks 
van toepassing zijn. Volgens de huidige 
toezichtpraktijk is een aantal vereisten van 
de verordening van toepassing op 
ratingoutlooks. Deze verordening voert een 
definitie in van ratingoutlooks en 
verduidelijkt welke specifieke bepalingen 
op ratingoutlooks van toepassing zijn. Een 
en ander moet zorgen voor verduidelijking 
van de regels en rechtszekerheid. Onder 
"ratingoutlook" in de zin van deze 
verordening moet ook worden verstaan 
opinies betreffende de waarschijnlijke 
richting van een rating op korte termijn, 
gewoonlijk "credit watch" genoemd. De 
Commissie moet de ontwerpen van 
technische reguleringsnormen vaststellen 
die door de ESMA zijn ontwikkeld om zo 
nodig andere publicaties van 
ratingbureaus te betrekken bij de 
activiteiten waarop in het kader van deze 
verordening toezicht wordt gehouden.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EG) nr. 1060/2009 
voorzag reeds in een eerste ronde van 
maatregelen om de kwestie van de 
onafhankelijkheid en de integriteit van de 
ratingbureaus en hun ratingactiviteiten aan 
te pakken. De doelstellingen van 
waarborging van de onafhankelijkheid van 
de ratingbureaus en identificatie, beheer en, 
voor zover mogelijk, vermijding van alle 
belangenconflicten die zouden kunnen 
ontstaan, lagen in 2009 al ten grondslag 
aan verschillende bepalingen van die 
verordening. Hoewel zij een gezonde basis 
vormen, lijken de bestaande regels in dat 
opzicht niet voldoende impact te hebben 
gehad. Ratingbureaus worden nog steeds 
niet als voldoende onafhankelijke actoren 
gezien. De selectie en beloning van het 
ratingbureau door de beoordeelde entiteit 
(het issuer-pays-model) veroorzaakt 
inherente belangenconflicten, die door de 
bestaande regels onvoldoende worden 
aangepakt. Onder dit model zijn er voor de 
ratingbureaus prikkels om zelfgenoegzame 
ratings over de uitgevende instelling af te 
geven teneinde een langdurige zakelijke 
relatie die inkomsten garandeert veilig te 
stellen of extra werkzaamheden en 
inkomsten veilig te stellen. Bovendien 
kunnen de relaties tussen de 
aandeelhouders van ratingbureaus en de 
beoordeelde entiteiten belangenconflicten 
veroorzaken die door de bestaande regels 
niet voldoende worden behandeld. 
Bijgevolg kunnen onder het issuer-pays-
model afgegeven ratings gezien worden als 
ratings die geschikt zijn voor de uitgevende 
instelling in plaats van ratings waaraan de 
belegger behoefte heeft. Onverminderd de 
conclusies van het verslag over het issuer-
pays-model dat ingevolge artikel 39, lid 1, 

(6) Verordening (EG) nr. 1060/2009 
voorzag reeds in een eerste ronde van 
maatregelen om de kwestie van de 
onafhankelijkheid en de integriteit van de 
ratingbureaus en hun ratingactiviteiten aan 
te pakken. De doelstellingen van 
waarborging van de onafhankelijkheid van 
de ratingbureaus en identificatie, beheer en, 
voor zover mogelijk, vermijding van alle 
belangenconflicten die zouden kunnen 
ontstaan, lagen in 2009 al ten grondslag 
aan verschillende bepalingen van die 
verordening. Hoewel zij een gezonde basis 
vormen, lijken de bestaande regels in dat 
opzicht niet voldoende impact te hebben 
gehad. Ratingbureaus worden nog steeds 
niet als voldoende onafhankelijke actoren 
gezien. De selectie en beloning van het 
ratingbureau door de beoordeelde entiteit 
(het issuer-pays-model) veroorzaakt 
inherente belangenconflicten, die door de 
bestaande regels onvoldoende worden 
aangepakt. Onder dit model zijn er voor de 
ratingbureaus prikkels om zelfgenoegzame 
ratings over de uitgevende instelling af te 
geven teneinde een langdurige zakelijke 
relatie die inkomsten garandeert veilig te 
stellen of extra werkzaamheden en 
inkomsten veilig te stellen. Bovendien 
kunnen de relaties tussen de 
aandeelhouders van ratingbureaus en de 
beoordeelde entiteiten belangenconflicten 
veroorzaken die door de bestaande regels 
niet voldoende worden behandeld. 
Bijgevolg kunnen onder het issuer-pays-
model afgegeven ratings gezien worden als 
ratings die geschikt zijn voor de uitgevende 
instelling in plaats van ratings waaraan de 
belegger behoefte heeft. Onverminderd de 
conclusies van het verslag over het issuer-
pays-model dat ingevolge artikel 39, lid 1, 
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van Verordening (EG) nr. 1060/2009 door 
de Commissie tegen december 2012 moet 
worden ingediend, is het essentieel de 
voorwaarden van onafhankelijkheid voor 
de ratingbureaus te versterken om het 
niveau van geloofwaardigheid van de 
volgens het issuer-pays-model afgegeven 
ratings te vergroten.

van Verordening (EG) nr. 1060/2009 door 
de Commissie tegen december 2012 moet 
worden ingediend, is het essentieel de 
voorwaarden van onafhankelijkheid voor 
de ratingbureaus te versterken om het 
niveau van geloofwaardigheid van de 
volgens het issuer-pays-model afgegeven 
ratings te vergroten. Hiertoe moet de 
ESMA werken aan eventuele alternatieve 
betalingsmodellen om ervoor te zorgen dat 
de selectie en de beloning van het 
ratingbureau volledig los staan van de 
beoordeelde entiteit.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Ter bevordering van de 
concurrentie tussen de ratingbureaus 
moet voor elk van de volgende 
ratingbureaus een drempel worden 
vastgesteld bij overschrijding waarvan het 
een ratingbureau verboden is om zijn 
aandeel van aangevraagde ratings uit te 
breiden. Ten eerste moet voor de 
ratinggebieden banken, verzekeringen en 
ondernemingen het maximum percentage 
van aangevraagde ratings van elk van de 
drie activaklassen worden vastgesteld op 
maximaal 25% van de markt, uitgedrukt 
in nominale bedragen. Ten tweede moet 
voor gestructureerde gefinancierde 
producten het maximum percentage van 
aangevraagde ratings  worden vastgesteld 
op 25% van de markt, uitgedrukt in 
nominale bedragen.  Er zijn twee redenen 
voor de drempel van 25%: deze verhindert 
dat een ratingbureau de ratings vaststelt 
voor een meerderheid van emittenten van 
obligaties/emissies van obligaties voor een 
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bepaalde aktivaklasse; bovendien zou een 
dergelijke maatregel het mogelijk maken 
dat meer ratingbureaus maximaal 25% 
van de emittenten van obligaties of 
emissies van een bepaalde aktivaklasse 
kunnen bestrijken omdat obligatie-
emittenten gewoonlijk door twee 
ratingbureaus worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De onafhankelijkheid van een 
ratingbureau tegenover een beoordeelde 
entiteit is eveneens onderhevig aan 
mogelijke belangenconflicten van een van 
de significante aandeelhouders ervan met 
de beoordeelde entiteit: een aandeelhouder 
van een ratingbureau is mogelijk lid van de 
raad van bestuur of de raad van toezicht 
van een beoordeelde entiteit of een 
gelieerde derde. De regels van Verordening 
(EG) nr. 1060/2009 behandelden dit soort 
situatie slechts ten aanzien van de 
belangenconflicten die werden veroorzaakt 
door ratinganalisten, personen die de 
ratings goedkeuren of andere werknemers 
van het ratingbureau. Die verordening 
zweeg echter over potentiële 
belangenconflicten die door 
aandeelhouders of leden van ratingbureaus 
werden veroorzaakt. Met het oog op het 
verbeteren van de perceptie van
onafhankelijkheid van de ratingbureaus 
tegenover de beoordeelde entiteiten is het 
passend de bestaande regels die van 
toepassing zijn op belangenconflicten die 
door werknemers van de ratingbureaus 
worden veroorzaakt uit te breiden tot 
belangenconflicten die worden veroorzaakt 

(13) De onafhankelijkheid van een 
ratingbureau tegenover een beoordeelde 
entiteit is eveneens onderhevig aan 
mogelijke belangenconflicten van een van 
de significante aandeelhouders ervan met 
de beoordeelde entiteit: een aandeelhouder 
van een ratingbureau is mogelijk lid van de 
raad van bestuur of de raad van toezicht 
van een beoordeelde entiteit of een 
gelieerde derde die een rating van het 
ratingbureau heeft aangevraagd. De 
regels van Verordening (EG) nr. 
1060/2009 behandelden dit soort situatie 
slechts ten aanzien van de 
belangenconflicten die werden veroorzaakt 
door ratinganalisten, personen die de 
ratings goedkeuren of andere werknemers 
van het ratingbureau. Die verordening 
zweeg echter over potentiële 
belangenconflicten die door 
aandeelhouders of leden van ratingbureaus 
werden veroorzaakt. Met het oog op het 
verbeteren van de onafhankelijkheid van de 
ratingbureaus tegenover de beoordeelde 
entiteiten is het passend de bestaande 
regels die van toepassing zijn op 
belangenconflicten die door werknemers 
van de ratingbureaus worden veroorzaakt 
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door de aandeelhouders of de leden die een 
significante positie binnen het ratingbureau 
hebben. Bijgevolg moet het ratingbureau 
zich ervan onthouden ratings af te geven of 
moet het ratingbureau openbaar maken 
dat de rating kan worden beïnvloed, 
wanneer een aandeelhouder of een lid die 
in een positie is de bedrijfsactiviteit van dat 
agentschap significant te beïnvloeden ook 
lid is van de raad van bestuur of de raad 
van toezicht van de beoordeelde entiteit of 
in de beoordeelde entiteit heeft belegd. 
Bovendien mag, wanneer een 
aandeelhouder of een lid in een positie is 
de bedrijfsactiviteit van het ratingbureau 
significant te beïnvloeden, die persoon 
geen consultancy- of adviesdiensten 
betreffende ondernemingsstructuur of 
rechtsstructuur, activa, passiva of 
activiteiten ervan voor de beoordeelde 
entiteit of een gelieerde derde verrichten.

uit te breiden tot belangenconflicten die 
worden veroorzaakt door de 
aandeelhouders of de leden die een 
significante positie binnen het ratingbureau 
hebben. Bijgevolg moet het ratingbureau 
zich ervan onthouden ratings af te geven 
wanneer een aandeelhouder of een lid die 
in een positie is de bedrijfsactiviteit van dat 
agentschap significant te beïnvloeden ook 
lid is van de raad van bestuur of de raad 
van toezicht van de beoordeelde entiteit in 
de beoordeelde entiteit heeft belegd of in 
een zodanige betrekking stond tot de 
beoordeelde entiteit of een gelieerde derde 
dat een belangenconflict zou kunnen 
ontstaan.  Bovendien mag, wanneer een 
aandeelhouder of een lid in een positie is 
de bedrijfsactiviteit van het ratingbureau 
significant te beïnvloeden, die persoon 
geen consultancy- of adviesdiensten 
betreffende ondernemingsstructuur of 
rechtsstructuur, activa, passiva of 
activiteiten ervan voor de beoordeelde 
entiteit of een gelieerde derde verrichten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De perceptie van onafhankelijkheid 
van de ratingbureaus zou in het bijzonder 
worden beïnvloed mochten dezelfde 
aandeelhouders of leden beleggen in 
verschillende ratingbureaus die niet tot 
dezelfde groep van ratingbureaus behoren, 
althans indien deze belegging een 
bepaalde omvang bereikt waardoor die 
aandeelhouders of leden invloed op het 
bedrijf van het bureau zouden kunnen 
uitoefenen. Bijgevolg is het, om de 
onafhankelijkheid (en de perceptie van 

(15) De onafhankelijkheid van de 
ratingbureaus zou in het bijzonder kunnen 
worden beïnvloed mochten dezelfde 
aandeelhouders of leden beleggen in 
verschillende ratingbureaus die niet tot 
dezelfde groep van ratingbureaus behoren.
Bijgevolg is het, om werkelijke of 
potentiële belangenconflicten te 
voorkomen en om de onafhankelijkheid  
van de ratingbureaus te verzekeren, 
passend te voorzien in striktere regels 
betreffende de relaties tussen de 
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onafhankelijkheid) van de ratingbureaus te 
verzekeren, passend te voorzien in striktere 
regels betreffende de relaties tussen de 
ratingbureaus en hun aandeelhouders. Om 
deze reden mag geen enkele persoon
tegelijk een participatie van 5% of meer in 
meer dan één ratingbureau hebben, tenzij 
de betrokken ratingbureaus tot dezelfde 
groep behoren.

ratingbureaus en hun aandeelhouders. Om 
deze reden mag een aandeelhouder of een 
lid van een ratingbureau niet tegelijk in 
een ander ratingbureau investeren, tenzij 
het laatstgenoemde bureau tot dezelfde 
groep behoort.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Eventuele fusies van 
geregistreerde ratingbureaus, met name 
die waarbij een groot bureau is betrokken, 
zouden ertoe leiden dat voor de emittent 
minder keus tussen verschillende bureaus 
op de markt is en zouden concurrenten 
doen verdwijnen. Het is waarschijnlijk dat 
emittenten daar moeilijkheden van 
ondervinden wanneer zij een of meer 
nieuwe ratingbureaus moeten aanstellen. 
Daarom is het juist ratingbureaus te 
verbieden om in andere ratingbureaus te 
investeren en tijdelijk fusies te verbieden 
tussen grote ratingbureaus en hun 
concurrenten.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De doelstelling van het verzekeren 
van voldoende onafhankelijkheid van de 
ratingbureaus brengt met zich mee dat 
beleggers niet tegelijk beleggingen van 
5 % of meer in meer dan één 
ratingbureau mogen hebben. Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten, vereist dat die personen 
welke 5% van de stemrechten in een 
beursgenoteerde onderneming 
controleren dit moeten openbaar maken, 
wegens onder meer het belang dat de 
beleggers erbij hebben op de hoogte te zijn 
van wijzigingen in de stemverhoudingen 
van een dergelijke onderneming. 5% van 
de stemrechten wordt bijgevolg als een 
belangrijke deelneming beschouwd die de 
stemverhoudingen in een onderneming 
kan beïnvloeden. Het is bijgevolg passend 
het niveau van 5% te gebruiken voor het 
beperken van de gelijktijdige belegging in 
meer dan één ratingbureau. Deze 
maatregel kan niet als onevenredig 
worden beschouwd aangezien alle 
geregistreerde ratingbureaus in de Unie 
niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn 
die bijgevolg niet onderworpen zijn aan de 
transparantie- en procedureregels die van 
toepassing zijn op beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU. Vaak zijn niet-
beursgenoteerde ondernemingen aan 
aandeelhoudersprotocollen of 
-overeenkomsten onderworpen en is het 
aantal aandeelhouders of leden 
gewoonlijk laag. Bijgevolg zou zelfs een 
minderheidpositie in een niet-

Schrappen
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beursgenoteerd ratingbureau invloedrijk 
kunnen zijn. Niettemin mag, om ervoor te 
zorgen dat louter economische 
beleggingen in ratingbureaus mogelijk 
blijven, deze beperking op simultane 
beleggingen in meer dan één 
ratingbureau zich niet uitstrekken tot 
beleggingen via collectieve 
beleggingsregelingen welke beheerd 
worden door derden die onafhankelijk 
zijn van de belegger en niet onder diens 
invloed staan.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De toepassing van ratings mag 
niet leiden tot automatische reacties in het 
geval van een downgrading van 
schuldinstrumenten, of  het nu 
overheidsinstrumenten dan wel private 
instrumenten betreft.  Bij een downgrade 
van staatschulden ondergaan de lokale 
autoriteiten en in de betrokken lidstaat 
gebaseerde bedrijven eveneens 
automatisch een downgrade, zelfs als ze 
financieel gezond zijn. Een automatische 
downgrade mag niet leiden tot  de 
automatische verkoop van het 
waardepapier, aangezien de investeerders 
zelf hun oordeel over de emittent moeten 
vormen. 

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Ten aanzien van de beoordeling 
van staatsschuld is het belangrijk 
procycliciteit op de markt te vermijden die 
simpelweg haar oorzaak vindt in de 
aankondiging van een eventuele 
herziening van de rating van een lidstaat. 
Derhalve mogen geen 
ratingvooruitzichten ten aanzien van 
staatsschuld worden gepubliceerd. Indien 
er belangrijke factoren zijn die een 
herziening noodzakelijk maken dient het 
betrokken ratingbureau een rating 
openbaar maken waarbij de objectieve 
redenen worden genoemd die een 
aanpassing van de rating rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Gezien de specificiteit van 
overheidsratings en om het 
volatiliteitsrisico te verminderen, is het 
passend te vereisen dat de ratingbureaus 
deze ratings pas na sluiting van de in de 
Unie gevestigde handelsplatformen en ten 
minste één uur voor de opening ervan 
publiceren.

(32) Gezien de specificiteit van 
overheidsratings en om het 
volatiliteitsrisico te verminderen, is het 
passend te vereisen dat de ratingbureaus 
deze ratings pas na sluiting van de in de 
Unie gevestigde handelsplatformen en ten 
minste één uur voor de opening ervan 
publiceren. Bovendien lijkt het van belang 
de regels voor de omgang met 
vertrouwelijke informatie te versterken. 
Een ratingbureau moet de mogelijkheid 
hebben de openbaarmaking van 
vertrouwelijke informatie te vertragen, 
mits het door een dergelijke vertraging 
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niet waarschijnlijk is dat het publiek 
wordt misleid en dat de emittent 
daadwerkelijk het vertrouwelijke karakter 
van die informatie kan waarborgen. De 
lijst personen die informatie kunnen 
ontvangen op grond van de 12-uursregels 
moet ook beperkt zijn en duidelijk door de 
beoordeelde entiteit identificeerbaar. 

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Gezien de speciale kenmerken 
van ratings van overheidsschulden en van 
de aanzienlijke impact die zij niet alleen 
voor de markt, maar ook voor de 
economie van de betrokken lidstaat 
hebben mogen ratingbureaus geen niet-
aangevraagde ratings van 
overheidsschulden verstrekken. In het 
geval dat een lidstaat niet wenst dat zijn 
staatsschuld aan een rating wordt 
onderworpen hebben investeerders 
betrouwbare documentatie tot hun 
beschikking op grond waarvan zij die 
schuld kunnen beoordelen, zoals de 
verslagen van de Commissie, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Ten behoeve van een betere 
benadering van de kwestie van de 
overheidsschulden dient de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen in verband met de 
instelling van een volledig onafhankelijk 
openbaar Europees ratingbureau dat zich 
richt op de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van de lidstaten in 
verband met hun overheidsschuld. In dat 
verslag moet worden nagegaan of een 
bestaande instelling de taak van het 
beoordelen van de overheidsschuld zou 
kunnen vervullen. Dit verslag gaat zo 
nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel. Het nieuwe openbare 
Europese ratingbureau moet kunnen 
beschikken over de noodzakelijke 
personele en financiële middelen, zodat 
een rating van hoge kwaliteit wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 quater) Met het oog op het speciale 
karakter van de beoordeling van 
overheidsschulden en om een 
besmettingsrisico tussen de lidstaten te 
voorkomen zijn verklaringen waarin de 
herziening van een bepaalde groep landen 
wordt aangekondigd verboden, zelfs als 
deze vergezeld gaan van rapporten over de 
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individuele landen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet in een 
gemeenschappelijk regelgevingskader dat 
moet zorgen voor verbetering van de 
integriteit, de transparantie, de 
verantwoordelijkheid, de governance en de 
betrouwbaarheid van ratingactiviteiten en 
draagt aldus bij tot de kwaliteit van in de 
Unie afgegeven ratings en daarmee tot de 
goede werking van de interne markt, 
waarbij tevens een hoog niveau van 
consumenten- en beleggersbescherming 
wordt bewerkstelligd. De verordening stelt 
voorwaarden vast voor de afgifte van 
ratings en bevat voorschriften betreffende 
de organisatie en het gedrag van 
ratingbureaus, inclusief hun 
aandeelhouders en leden, om de 
onafhankelijkheid van de ratingbureaus te 
bevorderen, belangenconflicten te 
vermijden en de bescherming van de 
consument en belegger te verbeteren.

Deze verordening voorziet in een 
gemeenschappelijk regelgevingskader dat 
moet zorgen voor verbetering van de 
integriteit, de transparantie, de 
verantwoordelijkheid en de governance 
van ratingactiviteiten en draagt aldus bij tot 
de kwaliteit van in de Unie afgegeven 
ratings en daarmee tot de goede werking 
van de interne markt, waarbij tevens een 
hoog niveau van consumenten- en 
beleggersbescherming wordt 
bewerkstelligd. De verordening stelt 
voorwaarden vast voor de afgifte van 
ratings en bevat voorschriften betreffende 
de organisatie en het gedrag van 
ratingbureaus, inclusief hun 
aandeelhouders en leden, om de 
onafhankelijkheid van de ratingbureaus te 
bevorderen, belangenconflicten te 
vermijden en de bescherming van de 
consument en belegger te verbeteren.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt a) wordt vervangen door:
"(a) "rating": een aan investeerders en 
consumenten verleende informatiedienst
over de kredietwaardigheid van een 
entiteit, een schuldinstrument of financiële 
verplichting, obligaties, preferente 
aandelen of andere financiële instrumenten, 
dan wel van een uitgevende instelling van 
een schuldinstrument of een financiële 
verplichting, van obligaties, preferente 
aandelen of andere financiële instrumenten, 
voor het verlenen waarvan wordt 
gebruikgemaakt van een vast en 
welomschreven rangordesysteem van 
ratingcategorieën, en waarvoor een 
aansprakelijkheidsregeling geldt;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) in artikel 3 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
2 bis. De ESMA legt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor 
waarin de in lid 1 bis vermelde definitie 
van rating en de in lid 2 vermelde 
uitzonderingen verder worden uitgewerkt 
en zo nodig worden aangepast op grond 
van een regelmatige herziening. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de in de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
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1095/2010 bedoelde procedure vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:
"(e bis) "ondersteunende ratinganalist": 
een persoon die verantwoordelijk is voor 
de ondersteuning van de werkzaamheden 
van een primaire analist;"

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 1 – punt w

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w) "ratingoutlook": een opinie betreffende 
de waarschijnlijke richting van een rating 
op korte of middellange termijn;

(w) "ratingoutlook": een verklaring
betreffende de waarschijnlijke richting van 
een rating op korte of middellange termijn, 
waaronder toezicht op de 
kredietwaardigheid, gebaseerd op 
objectieve criteria;

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 1 – punt w bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w bis) "niet-aangevraagde rating": 
rating die ratingbureaus anders dan op 
verzoek van de emittent afgeven.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 3 – lid 1 – punt w ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w ter) "nauwkeurigheidsverhouding": 
verhouding die ten doel heeft te meten in 
hoeverre een ratingbureau in staat is hoge 
ratings toe te kennen aan emittenten die 
aan hun betalingsverplichtingen zullen 
kunnen voldoen en lage ratings aan 
emittenten waarvoor dat niet geldt;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) het volgende artikel wordt 
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ingevoegd:
"Artikel 4 bis

Rating van staatsschulden
1. Indien een ratingbureau een rating van 
een overheidsschuld afgeeft, dan dient 
terdege rekening te worden gehouden met 
de specificiteit van die rating en de 
gevolgen voor de financiële stabiliteit in 
het algemeen.
2. Een lidstaat kan besluiten niet toe te 
staan dat de overheidsschuld van het land 
wordt beoordeeld.  Niet-aangevraagde 
overheidsschuldratings zijn verboden.
3. Aangevraagde overheidsschuldratings 
moeten volledig voldoen aan artikel 8, lid 
5."

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis Artikel 5 bis

Het overdreven vertrouwen op ratings door 
financiële instellingen

Het overdreven vertrouwen op ratings door 
financiële instellingen

Kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen, verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen, 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, 
beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen, beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen en 
centrale tegenpartijen in de zin van 
Verordening (EU) nr. xx/201x van het 
Europees Parlement en de Raad van xx xxx 
201x betreffende otc-derivaten, centrale 

Kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen, verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen, 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, 
beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen, beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen en 
centrale tegenpartijen in de zin van 
Verordening (EU) nr. xx/201x van het 
Europees Parlement en de Raad van xx xxx 
201x betreffende otc-derivaten, centrale 
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tegenpartijen en transactieregisters maken 
hun eigen kredietrisicobeoordeling en 
vertrouwen niet uitsluitend of werktuiglijk
op ratings voor het beoordelen van de 
kredietwaardigheid van een entiteit of een 
financieel instrument. De met het toezicht 
op deze ondernemingen belaste bevoegde 
autoriteiten controleren nauwlettend de 
toereikendheid van de 
kredietbeoordelingsprocessen van de 
ondernemingen.

tegenpartijen en transactieregisters maken 
hun eigen kredietrisicobeoordeling en 
vertrouwen niet uitsluitend op ratings voor 
het beoordelen van de kredietwaardigheid 
van een entiteit of een financieel 
instrument. De met het toezicht op deze 
ondernemingen belaste bevoegde 
autoriteiten controleren nauwlettend de 
toereikendheid van de 
kredietbeoordelingsprocessen van de 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Ongeldigheid van vereisten in contracten 
voor het beheer van individuele of 
collectieve portefeuilles waarbij 
overdreven op externe ratings vertrouwd 
wordt . 
1. Elke contractuele bepaling in verband 
met een financieel product voor het 
beheer van een collectieve of individuele 
portefeuille die voorschrijft dat bij  de 
selectie en het beheer van de effecten 
waaruit de portefeuille wordt opgebouwd 
uitsluitend wordt afgegaan op externe 
ratings is ongeldig.
2. Elke contractuele bepaling die een 
crediteur toestaat om de emittent van 
obligaties om een vervroegde 
terugbetaling ten opzichte van de 
vastgestelde looptijd te verzoeken bij een 
downgrade van de externe rating die aan 
het waardepapier is toegekend, is 
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ongeldig.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quinquies
Overdreven vertrouwen op ratings in de 

EU-wetgeving
In de wetgeving van de Unie zal voor 
regelgevingsdoeleinden niet worden 
verwezen naar ratings en alle bepalingen 
in sectoriële wetgeving die de verplichting 
inhouden rekening te houden met ratings 
alvorens te investeren of anderen te 
adviseren om te investeren zijn nietig. 
Voor …* legt de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad een gedetailleerd 
verslag voor over de uitvoering van dit 
artikel in de wetgeving van de Unie, met 
inbegrip, waar dit van toepassing is, van 
een wetgevingsvoorstel. Het verslag geeft 
aanbevelingen over de ontwikkeling van 
eigen ratingcapaciteiten ter voorkoming 
van automatische procyclische reacties op 
veranderingen in ratings. 
____________
* PB: in te vullen datum: 6 maanden na 
de datum van inwerkingtreding.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) in artikel 6, lid 3,wordt de  
inleidende zin vervangen door:
"3. Op verzoek van een ratingbureau 
kan de ESMA een ratingbureau 
ontheffen van naleving van de vereisten 
van bijlage I, afdeling A, punten 2, 5, 6 
en 9 en artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 4, 
indien het ratingbureau kan aantonen 
dat deze vereisten, gezien de aard, schaal 
en complexiteit van zijn bedrijf en de 
aard en het gamma van de af te geven 
ratings, niet evenredig zijn en dat:" 

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) in artikel 6, lid 3, wordt punt a) 
vervangen door:
"(a) wanneer het ratingbureau minder 
dan 50 ratinganalisten heeft;"

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) in artikel 6 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"3 bis. De ESMA ontwikkelt richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 16, onder a) van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 inzake 
nieuwe betalingsmodellen om ervoor te 
zorgen dat de selectie en de beloning van 
ratingbureaus volledig onafhankelijk 
geschiedt van de beoordeelde entiteit, in 
afwachting van de conclusies van het 
verslag dat de Commissie voorlegt over 
het de-emittent-betaalt-model, zoals 
bedoeld in artikel 39 lid 1."

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een aandeelhouder of een lid van een 
ratingbureau die ten minste 5% van het 
kapitaal of de stemrechten in dat bureau 
bezit

1. Een aandeelhouder of een lid van een 
ratingbureau 

(a) mag geen 5% of meer van het kapitaal 
van een ander ratingbureau bezitten. Dit 
verbod is niet van toepassing op 
deelnemingen in instellingen voor 
gediversifieerde collectieve belegging, 
inclusief beheerde fondsen, zoals 
pensioenfondsen of levensverzekeringen, 

(a) mag geen aandeelhouder of lid van 
een ander ratingbureau zijn of op andere 
wijze een direct of indirect 
eigendomsbelang in een dergelijk ander 
ratingbureau hebben; 
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mits de deelnemingen in instellingen voor 
gediversifieerde collectieve belegging hem 
niet in een positie brengen om 
significante invloed uit te oefenen op de 
bedrijfsactiviteiten van die instellingen;
(b) heeft niet het recht of de bevoegdheid 
om 5% of meer van de stemrechten in een 
ander ratingbureau uit te oefenen;
(c) heeft niet het recht of de bevoegdheid 
om leden van de raad van bestuur, de 
directie of de raad van toezicht van een 
ander ratingbureau te benoemen of te 
ontslaan;

(c) heeft niet het recht of de bevoegdheid 
om leden van de raad van bestuur, de 
directie of de raad van toezicht van een 
ander ratingbureau te benoemen of te 
ontslaan;

(d) mag geen lid zijn van de raad van 
bestuur, de directie of de raad van toezicht 
van een ander ratingbureau;

(d) mag geen lid zijn van de raad van 
bestuur, de directie of de raad van toezicht 
van een ander ratingbureau;

(e) mag niet de bevoegdheid hebben om 
dominante invloed op of zeggenschap over 
een ander ratingbureau uit te oefenen of 
mag deze niet werkelijk uitoefenen.

(e) mag niet de bevoegdheid hebben om 
dominante invloed op of zeggenschap over 
een ander ratingbureau uit te oefenen of 
mag deze niet werkelijk uitoefenen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis bis
Verbod op fusies tussen en acquisities van 

bepaalde ratingbureaus
Een geregistreerd ratingbureau dat meer 
dan 20 % van de totale jaarinkomsten 
voor ratingactiviteit in de Unie heeft 
gegenereerd of dat behoort tot een groep 
ratingbureaus die dergelijke 
jaarinkomsten hebben gegenereerd mag 
gedurende een periode van 10 jaar 
van…* niet fuseren met een ander 



PE480.852v03-00 30/39 PR\892526NL.doc

NL

geregistreerd ratingbureau dan wel een 
dergelijk bureau verwerven, tenzij het 
vanaf …*  deel uitmaakt van dezelfde
groep ratingbureaus. 
____________
* PB: de datum van inwerkingtreding.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 6 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter bis
Maximum percentage aangevraagde 

ratings
Het maximum percentage van 
aangevraagde ratings voor elk van de 
ratinggebieden banken, verzekeringen en 
ondernemingen wordt vastgesteld op 25% 
van de markt in de zin van nominale 
bedragen. 
Voor gestructureerde gefinancierde 
producten wordt het maximum percentage 
van aangevraagde ratings vastgesteld op 
25% van de markt, uitgedrukt in nominale 
bedragen. 

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor iedere activaklasse geldt dat 
een hoofdratinganalist en een 
ondersteunende ratinganalist niet mogen 
toezien op respectievelijk meer dan acht 
en meer dan tien emittenten.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ratingoutlooks ten aanzien van ratings 
van overheidsschulden mogen niet 
worden gepubliceerd. Indien er 
belangrijke factoren zijn die een 
herziening noodzakelijk maken dient het 
betrokken ratingbureau een rating 
openbaar maken waarbij de objectieve 
redenen worden genoemd die een 
aanpassing van de rating rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangevraagde ratings van 
overheidsschuld worden op zodanige wijze 
afgegeven dat gegarandeerd is dat de 
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individuele specifieke kenmerken van een 
bepaald land zijn geanalyseerd. Een 
verklaring waarin de herziening van de 
rating van een bepaalde groep landen 
wordt aangekondigd mag niet worden 
afgegeven, zelfs wanneer deze vergezeld 
gaat van rapporten over de individuele 
landen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ratingbureaus zorgen ervoor dat ratings 
en ratingoutlooks worden gepresenteerd en 
behandeld overeenkomstig de vereisten 
van bijlage I, afdeling D.';

2. Ratingbureaus zorgen ervoor dat ratings 
en ratingoutlooks worden gepresenteerd en 
behandeld overeenkomstig de vereisten 
van bijlage I, afdeling D. Ratingbureaus 
mogen geen andere factoren openbaar 
maken dan die welke verband houden met 
de ratings en dienen zich te onthouden 
van enige beoordeling en analyse die 
buiten de sfeer van de ratings ligt.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Totdat de informatie in verband met 
de rating openbaar wordt gemaakt 
behandelt het ratingbureau deze als 
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vertrouwelijk. Het ratingbureau houdt een 
lijst bij van personen die vóór 
openbaarmaking toegang hebben tot de 
informatie en van de personen die vóór 
openbaarmaking op de hoogte worden 
gebracht van de informatie.
De lijst van personen die vooraf op de 
hoogte worden gebracht dient zich te 
beperken tot personen die door iedere 
beoordeelde entiteit voor dat doel 
identificeerbaar zijn. 
Artikel 6 van Richtlijn nr. 2003/6/EG 
betreffende handel met voorwetenschap 
en marktmanipulatie (marktmisbruik) is 
van toepassing..

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 ter
Prestaties van ratingbureaus

1. Een geregistreerd ratingbureau of een 
gecertificeerd ratingbureau dient zijn 
wanbetalingsgraden voor iedere 
activaklasse, binnen iedere 
ratingcategorie en zijn 
nauwkeurigheidsverhoudingen voor 
iedere activaklasse te publiceren. De 
ESMA becommentarieert deze gegevens, 
waarbij hij de sterke en zwakke punten 
van ieder ratingbureau benadrukt.
2. De ESMA analyseert en beoordeelt de 
prestaties van ratingbureaus met 
gebruikmaking van de gegevens die zijn 
verzameld in zijn centrale databank 
(CEREP). De ESMA vergelijkt de 
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wanbetalingsgraden van de ratingbureaus 
en de nauwkeuringheidsverhoudingen 
voor iedere activaklasse.  De ESMA 
publiceert een jaarverslag over zijn 
vergelijkende beoordeling, met inbegrip 
van een ratingsysteem van de prestaties.
3. Het jaarverslag wordt bekendgemaakt 
op de website van de ESMA.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 35 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De geldende 
aansprakelijkheidsregeling is die van 
het land van de gewone verblijfplaats 
van de investeerder die de schade heeft 
geleden op het moment waarop de 
schade optrad. 

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 – letter b
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De EU maakt een interne 
beoordeling van de kredietwaardigheid 
van de lidstaten van de Europese Unie. 
Hiertoe wordt een onafhankelijk 
openbaar Europees ratingbureau 
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ingesteld dat belast wordt met de 
beoordeling van de kredietwaardigheid 
van de lidstaten in verband met hun 
overheidsschuld, dan wel een bestaande 
onafhankelijke instelling van de Unie 
wordt met deze taak belast. Voor …* legt 
de Commissie het Europees Parlement het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor om vast te stellen of een 
nieuwe of een bestaande instelling met de 
in dit artikel bedoelde taak moet worden 
belast en om een van een 
wetgevingsvoorstel vergezeld advies uit te 
brengen. De Commissie beoordeelt tevens 
de punten personele middelen en andere 
middelen die nodig zijn om een volledige 
onafhankelijkheid van de instelling te 
waarborgen. 
___________
*PB datum invoegen: 6 maanden na de 
datum van inwerkingtreding.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 39 bis
Personeel en middelen van de ESMA

Uiterlijk op …* maakt de ESMA een 
raming op van de personele en andere 
behoeften die voortvloeien uit de 
vervulling van haar taken en 
bevoegdheden overeenkomstig deze 
verordening en brengt zij daarover verslag 
uit aan het Europees Parlement, de Raad 
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en de Commissie.
___________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding."

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
BIJLAGE I – punt 1 – letter b – punt ii
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Bijlage I – afdeling B – punt 3 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'(a bis) een aandeelhouder of lid van een 
ratingbureau die direct of indirect 10% of 
meer bezit van het kapitaal of de 
stemrechten van dat ratingbureau of op 
een andere manier in een positie is om 
significante invloed uit te oefenen op de 
bedrijfsactiviteiten van het ratingbureau,
direct of indirect financiële instrumenten 
van de beoordeelde entiteit of een gelieerde 
derde in eigendom heeft of een ander direct 
of indirect eigendomsbelang in die entiteit 
of derde heeft, met uitzondering van 
deelnemingen in instellingen voor 
gediversifieerde collectieve belegging, 
inclusief beheerde fondsen, zoals 
pensioenfondsen of levensverzekeringen, 
die hem niet in een positie plaatsen om 
significante invloed op de 
bedrijfsactiviteiten van de instelling uit te 
oefenen;';

'(a bis) een aandeelhouder of lid van een 
ratingbureau die direct of indirect 
financiële instrumenten van de beoordeelde 
entiteit of een gelieerde derde in eigendom 
heeft of een ander direct of indirect 
eigendomsbelang in die entiteit of derde 
heeft, met uitzondering van deelnemingen 
in instellingen voor gediversifieerde 
collectieve belegging, inclusief beheerde 
fondsen, zoals pensioenfondsen of 
levensverzekeringen, die hem niet in een 
positie plaatsen om significante invloed op 
de bedrijfsactiviteiten van de instelling uit 
te oefenen;';

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
BIJLAGE I – punt 1 – letter b – punt iii
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Bijlage I – afdeling B – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'b bis) de rating wordt afgegeven met 
betrekking tot een beoordeelde entiteit of 
een gelieerde derde die direct of indirect 
10% of meer van het kapitaal of de
stemrechten van dat ratingbureau bezit;';

'b bis) de rating wordt afgegeven met 
betrekking tot een beoordeelde entiteit of 
een gelieerde derde die direct of indirect 
kapitaal of stemrechten van dat 
ratingbureau bezit;';

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
BIJLAGE I – punt 1 – letter b – punt iv
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Bijlage I – afdeling B – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'c bis) een aandeelhouder of lid van een 
ratingbureau die direct of indirect 10% of 
meer bezit van het kapitaal of de 
stemrechten van dat ratingbureau of op 
een andere manier in een positie is om 
significante invloed uit te oefenen op de 
bedrijfsactiviteiten van het ratingbureau
lid is van het bestuurs- of toezichthoudende 
orgaan van de beoordeelde entiteit of een 
gelieerde derde;';

'c bis) een aandeelhouder of lid van een 
ratingbureau die lid is van het bestuurs- of 
toezichthoudende orgaan van de 
beoordeelde entiteit of een gelieerde 
derde;';

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
BIJLAGE I – punt 4 – letter f
Verordening (EG) nr. 1060/2009
Bijlage I – afdeling D – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de eerste alinea van punt 5 wordt 
vervangen door:

(f) de eerste alinea van punt 5 wordt 
geschrapt.

'5. Wanneer een ratingbureau een rating 
of een ratingoutlook bekendmaakt, zet het 
in zijn perscommuniqués of persberichten 
de hoofdelementen uiteen die aan de 
rating of de ratingoutlook ten grondslag 
liggen.';

Or. en
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