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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0747),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0420/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament szwedzki, w 
której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia […]1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]2,

– zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Prawnej 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Znaczenie perspektyw ratingowych dla 
inwestorów i emitentów oraz ich wpływ na 
rynki są porównywalne ze znaczeniem i 
wpływem ratingów kredytowych. Dlatego 
też wszystkie wymogi rozporządzenia 
(WE) nr 1060/2009, których celem jest 
zapewnienie braku konfliktów interesów 
oraz prawidłowości i przejrzystości działań 
związanych ze sporządzaniem ratingów, 
powinny także mieć zastosowanie do 
perspektyw ratingowych. Zgodnie z obecną 
praktyką nadzorczą, szereg wymogów 
przewidzianych w rozporządzeniu ma 
zastosowanie do perspektyw ratingowych. 
Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
definicję perspektyw ratingowych i 
precyzuje, które przepisy stosują się do 
tych perspektyw. Powinno to wprowadzić 
większą jasność przepisów i zapewnić 
pewność prawną. Definicja perspektyw 
ratingowych w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia powinna także obejmować 
opinie dotyczące prawdopodobnego 
kierunku rozwoju ratingu kredytowego w 
krótkim okresie czasu, w języku 
angielskim określane jako „credit watch” 
(umieszczenie na liście obserwacyjnej z 
określonym wskazaniem – pozytywnym 
lub negatywnym).

(4) Znaczenie perspektyw ratingowych dla 
inwestorów i emitentów oraz ich wpływ na 
rynki są porównywalne ze znaczeniem i 
wpływem ratingów kredytowych. Dlatego 
też wszystkie wymogi rozporządzenia 
(WE) nr 1060/2009, których celem jest 
zapewnienie braku konfliktów interesów 
oraz prawidłowości i przejrzystości działań 
związanych ze sporządzaniem ratingów, 
powinny także mieć zastosowanie do 
perspektyw ratingowych. Zgodnie z obecną 
praktyką nadzorczą, szereg wymogów 
przewidzianych w rozporządzeniu ma 
zastosowanie do perspektyw ratingowych. 
Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
definicję perspektyw ratingowych i 
precyzuje, które przepisy stosują się do 
tych perspektyw. Powinno to wprowadzić 
większą jasność przepisów i zapewnić 
pewność prawną. Definicja perspektyw 
ratingowych w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia powinna także obejmować 
opinie dotyczące prawdopodobnego 
kierunku rozwoju ratingu kredytowego w 
krótkim okresie czasu, w języku 
angielskim określane jako „credit watch” 
(umieszczenie na liście obserwacyjnej z 
określonym wskazaniem – pozytywnym 
lub negatywnym). Komisja powinna 
przyjąć projekt technicznych standardów
regulacyjnych opracowany przez 
EUNGIPW, aby w razie konieczności 
włączyć w obszar działań objętych 
nadzorem w ramach niniejszego 
rozporządzenia inne publikacje agencji 
ratingowych.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 
przewidziało już pierwszą serię środków 
podejmujących kwestie niezależności oraz 
uczciwości agencji ratingowych oraz ich 
działalności w zakresie ratingu 
kredytowego. Cele zapewnienia 
niezależności agencji ratingowych oraz 
identyfikowania, zarządzania oraz, w miarę 
możliwości, unikania wszelkich 
potencjalnych konfliktów interesów legły u 
podstaw kilku przepisów tego 
rozporządzenia w 2009 r. Chociaż 
zapewniają solidne podstawy, 
obowiązujące przepisy nie wydają się mieć 
dostatecznego oddziaływania w tym 
względzie. Agencje ratingowe wciąż nie są 
postrzegane jako wystarczająco niezależne 
podmioty. Wybór oraz wynagradzanie 
agencji ratingowej przez oceniany podmiot 
(model „emitent płaci”) rodzi nieodłączne 
konflikty interesów, które są w 
niewystarczający sposób rozwiązywane za 
pomocą istniejących przepisów. W ramach 
tego modelu agencje ratingowe mają 
motywację do wystawiania zawyżonych 
ratingów emitenta celem zapewnienia 
sobie długotrwałych relacji biznesowych 
gwarantujących przychody lub w celu 
zabezpieczenia dodatkowych zleceń i 
przychodów. Ponadto relacje pomiędzy 
akcjonariuszami agencji ratingowych a 
ocenianymi podmiotami mogą być źródłem 
konfliktów interesów, które nie są w 
wystarczający sposób rozwiązywane za 
pomocą istniejących przepisów. W 
rezultacie, ratingi kredytowe wystawiane w 
ramach modelu „emitent płaci” mogą być 
postrzegane jako ratingi, które 
odpowiadają potrzebom emitenta, a nie 
inwestora. Bez uszczerbku dla wniosków 
płynących ze sprawozdania Komisji w 

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 
przewidziało już pierwszą serię środków 
podejmujących kwestie niezależności oraz 
uczciwości agencji ratingowych oraz ich 
działalności w zakresie ratingu 
kredytowego. Cele zapewnienia 
niezależności agencji ratingowych oraz 
identyfikowania, zarządzania oraz, w miarę 
możliwości, unikania wszelkich 
potencjalnych konfliktów interesów legły u 
podstaw kilku przepisów tego 
rozporządzenia w 2009 r. Chociaż 
zapewniają solidne podstawy, 
obowiązujące przepisy nie wydają się mieć 
dostatecznego oddziaływania w tym 
względzie. Agencje ratingowe wciąż nie są 
postrzegane jako wystarczająco niezależne 
podmioty. Wybór oraz wynagradzanie 
agencji ratingowej przez oceniany podmiot 
(model „emitent płaci”) rodzi nieodłączne 
konflikty interesów, które są w 
niewystarczający sposób rozwiązywane za 
pomocą istniejących przepisów. W ramach 
tego modelu agencje ratingowe mają 
motywację do wystawiania zawyżonych 
ratingów emitenta celem zapewnienia 
sobie długotrwałych relacji biznesowych 
gwarantujących przychody lub w celu 
zabezpieczenia dodatkowych zleceń i 
przychodów. Ponadto relacje pomiędzy 
akcjonariuszami agencji ratingowych a 
ocenianymi podmiotami mogą być źródłem 
konfliktów interesów, które nie są w 
wystarczający sposób rozwiązywane za 
pomocą istniejących przepisów. W 
rezultacie, ratingi kredytowe wystawiane w 
ramach modelu „emitent płaci” mogą być 
postrzegane jako ratingi, które 
odpowiadają potrzebom emitenta, a nie 
inwestora. Bez uszczerbku dla wniosków 
płynących ze sprawozdania Komisji w 
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sprawie modelu „emitent płaci”, który ma 
być sporządzony do grudnia 2012 r., 
zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1060/2009, konieczne jest 
wzmocnienie warunków niezależności 
mających zastosowanie do agencji 
ratingowych w celu zwiększenia poziomu 
wiarygodności ratingów kredytowych 
sporządzanych w ramach modelu „emitent 
płaci”.

sprawie modelu „emitent płaci”, który ma 
być sporządzony do grudnia 2012 r., 
zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1060/2009, konieczne jest 
wzmocnienie warunków niezależności 
mających zastosowanie do agencji 
ratingowych w celu zwiększenia poziomu 
wiarygodności ratingów kredytowych 
sporządzanych w ramach modelu „emitent 
płaci”. Dlatego też EUNGIPW powinien
rozpocząć prace nad potencjalnymi 
alternatywnymi modelami płatności, aby 
w ten sposób zapewnić niezależność 
wyboru i wynagradzania agencji 
ratingowej od ocenianego podmiotu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu zwiększenia konkurencji 
wśród agencji ratingowych należy ustalić 
dla każdego z następujących ocenianych 
obszarów próg, powyżej którego agencje 
ratingowe nie będą mogły zwiększać 
zakresu zlecanych ratingów. Po pierwsze 
w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń i 
ratingów korporacyjnych maksymalny 
odsetek zlecanych ratingów każdej z 
trzech klas aktywów powinien sięgać do 
25% rynku w odniesieniu do kwoty 
bazowej. Po drugie w dziedzinie 
strukturyzowanych instrumentów 
finansowych maksymalny odsetek 
zlecanych ratingów powinien sięgać do 
25% rynku w odniesieniu do kwoty 
bazowej. Za wyznaczeniem progu w 
wysokości 25% stoją dwie przyczyny: z 
jednej strony żadna agencja ratingowa nie 
wystawiłaby ratingu konkretnej klasy 
aktywów dla większości emitentów 
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obligacji/emisji obligacji, z drugiej zaś, 
jako że emitenci obligacji zazwyczaj 
oceniani są przez dwie agencje ratingowe, 
dzięki takiemu działaniu więcej agencji 
ratingowych mogłoby wystawiać rating 
konkretnej klasy aktywów w przypadku 
maksymalnie 25% emitentów i emisji.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niezależność agencji ratingowej 
wobec ocenianego podmiotu może być 
zagrożona w przypadku wystąpienia 
potencjalnego konfliktu interesów 
pomiędzy którymkolwiek z jej znaczących 
akcjonariuszy a ocenianym podmiotem: 
akcjonariusz agencji ratingowej mógłby 
być członkiem zarządu lub rady nadzorczej
ocenianego podmiotu lub powiązanej z 
nim strony trzeciej. Przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 
zajmowały się tego typu sytuacją tylko w 
odniesieniu do konfliktów interesów 
spowodowanych przez analityków 
ratingowych, osób zatwierdzających ratingi 
kredytowe lub innych pracowników 
agencji ratingowej. Rozporządzenie nie 
odnosiło się jednak do potencjalnych 
konfliktów interesów dotyczących 
akcjonariuszy lub wspólników w agencjach 
ratingowych. W celu zwiększenia 
postrzegania niezależności agencji 
ratingowych wobec ocenianych podmiotów 
należy rozszerzyć istniejące przepisy 
odnoszące się do konfliktów interesów 
spowodowanych przez pracowników 
agencji ratingowych na konflikty 
wywołane przez akcjonariuszy lub 
wspólników pełniących ważne funkcje w 

(13) Niezależność agencji ratingowej 
wobec ocenianego podmiotu może być 
zagrożona w przypadku wystąpienia 
potencjalnego konfliktu interesów 
pomiędzy którymkolwiek z jej znaczących 
akcjonariuszy a ocenianym podmiotem: 
Akcjonariusz agencji ratingowej mógłby 
być członkiem zarządu lub rady nadzorczej 
podmiotu lub powiązanej z nim strony 
trzeciej, które zwróciły się do niej o 
wystawienie ratingu. Przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 
zajmowały się tego typu sytuacją tylko w 
odniesieniu do konfliktów interesów 
spowodowanych przez analityków 
ratingowych, osób zatwierdzających ratingi 
kredytowe lub innych pracowników 
agencji ratingowej. Rozporządzenie nie 
odnosiło się jednak do potencjalnych 
konfliktów interesów dotyczących 
akcjonariuszy lub wspólników w agencjach 
ratingowych. W celu zwiększenia 
niezależności agencji ratingowych wobec 
ocenianych podmiotów należy rozszerzyć 
istniejące przepisy odnoszące się do 
konfliktów interesów spowodowanych 
przez pracowników agencji ratingowych na 
konflikty wywołane przez akcjonariuszy 
lub wspólników pełniących ważne funkcje 
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agencji ratingowej. Dlatego też agencja 
ratingowa powinna powstrzymać się od 
wystawiania ratingów kredytowych lub 
powinna poinformować o możliwym 
wpływie na rating kredytowy w sytuacji, 
gdy akcjonariusz lub wspólnik posiadający 
10% praw głosu w tej agencji jest także 
członkiem zarządu lub rady nadzorczej 
ocenianego podmiotu lub zainwestował w 
ten podmiot. Ponadto, w sytuacji gdy 
akcjonariusz lub wspólnik ma możliwość 
wywierania znacznego wpływu na 
działalność agencji ratingowej, osoba ta nie 
powinna świadczyć usług konsultacyjnych 
lub doradczych dla ocenianego podmiotu 
lub powiązanej strony trzeciej w zakresie 
struktury korporacyjnej lub prawnej, 
aktywów, zobowiązań lub działalności.

w agencji ratingowej. Dlatego też agencja 
ratingowa powinna powstrzymać się od 
wystawiania ratingów kredytowych, gdy 
akcjonariusz lub wspólnik posiadający 
prawa głosu w tej agencji jest także 
członkiem zarządu lub rady nadzorczej 
ocenianego podmiotu, zainwestował w ten 
podmiot lub był związany z tą agencją 
bądź z powiązaną stroną trzecią, przez co 
może dojść do konfliktu interesów. 
Ponadto, w sytuacji gdy akcjonariusz lub 
wspólnik ma możliwość wywierania 
znacznego wpływu na działalność agencji 
ratingowej, osoba ta nie powinna 
świadczyć usług konsultacyjnych lub 
doradczych dla ocenianego podmiotu lub 
powiązanej strony trzeciej w zakresie 
struktury korporacyjnej lub prawnej, 
aktywów, zobowiązań lub działalności.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Postrzegana niezależność agencji 
ratingowych mogłaby zostać szczególnie 
zagrożone, gdyby ci sami akcjonariusze 
lub wspólnicy inwestowali w różne agencje 
nienależące do tej samej grupy agencji 
ratingowych, w każdym razie w przypadku 
gdy inwestycje te osiągnęłyby określony 
poziom, umożliwiający takim 
akcjonariuszom lub wspólnikom 
wywieranie znacznego wpływu na 
działalność agencji. Dlatego też, w celu 
zapewnienia niezależności (i postrzeganej 
niezależności) agencji ratingowych, należy 
wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady 
dotyczące relacji pomiędzy agencjami 
ratingowymi a ich akcjonariuszami. Żadna 
osoba nie powinna zatem jednocześnie 

(15) Niezależność agencji ratingowych 
mogłaby zostać szczególnie zagrożona, 
gdyby ci sami akcjonariusze lub wspólnicy 
inwestowali w różne agencje nienależące 
do tej samej grupy agencji ratingowych.
Dlatego też, w celu uniknięcia 
faktycznych i potencjalnych konfliktów 
interesów oraz zapewnienia niezależności 
agencji ratingowych, należy wprowadzić 
bardziej rygorystyczne zasady dotyczące 
relacji pomiędzy agencjami ratingowymi a 
ich akcjonariuszami. Akcjonariusz bądź 
członek agencji kredytowej nie powinien
zatem jednocześnie inwestować w inną 
agencję ratingową, chyba że ta ostatnia 
należy do tej samej grupy.
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posiadać pięcioprocentowego lub 
większego udziału w więcej niż jednej 
agencji ratingowej, chyba że agencje te 
należą do jednej grupy.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W wyniku ewentualnych połączeń 
zarejestrowanych agencji ratingowych, 
zwłaszcza w przypadku dużych agencji, 
wybór emitenta spośród różnorodnych 
agencji obecnych na rynku uległby 
ograniczeniu, a także znikłaby z niego 
konkurencja. Prawdopodobnie wiązałoby 
się to z trudnościami dla emitenta, jeśli 
chciałby on wybrać nową agencję 
ratingową lub nowe agencje ratingowe. 
Stosowne zatem jest wprowadzenie zakazu 
dla agencji ratingowych w odniesieniu do 
inwestowania w inne agencje ratingowe 
oraz tymczasowego zakazu połączeń 
dużych agencji ratingowych z 
konkurencją.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Cel zapewnienia wystarczającej 
niezależności agencji ratingowych 
wymaga także, aby inwestorzy nie 
posiadali jednocześnie 

skreślony
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pięcioprocentowych lub większych 
udziałów w więcej niż jednej agencji 
ratingowej. Dyrektywa 2004/109/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 w sprawie harmonizacji 
wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym wymaga, aby osoby 
kontrolujące 5% praw głosu w spółce 
notowanej na rynku regulowanym 
publicznie ujawniły ten fakt, ze względu 
na, między innymi, prawo inwestorów do 
informacji o zmianach struktury głosów w 
tej spółce. Uważa się zatem, że 5% praw 
głosu stanowi istotny udział 
umożliwiający wpływanie na strukturę 
głosów w spółce. Właściwe jest zatem 
wykorzystanie takiego 5% poziomu do 
celów ograniczenia jednoczesnych 
inwestycji w więcej niż jedną agencję 
ratingową. Środek ten nie może zostać 
uznany za nieproporcjonalny, ponieważ 
wszystkie zarejestrowane agencje 
ratingowe w Unii to przedsiębiorstwa 
nienotowane na rynku regulowanym, a 
zatem niepodlegające zasadom 
przejrzystości oraz procedurom 
obowiązującym w przypadku spółek 
notowanych na rynku regulowanym w 
UE. Przedsiębiorstwa nienotowane są 
często zarządzane na mocy protokołów lub 
umów akcjonariuszy, a liczba 
akcjonariuszy lub wspólników jest 
zazwyczaj niewielka. Dlatego też nawet 
udział mniejszościowy w nienotowanej 
agencji ratingowej może być wpływowy. 
Niemniej jednak, aby zapewnić możliwość 
czysto ekonomicznych inwestycji w 
agencje ratingowe, zakaz jednoczesnego 
inwestowania w więcej niż jedną agencję 
ratingową nie powinien być rozszerzany 
na inwestycje dokonywane za 
pośrednictwem funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez strony trzecie 
niezależne od inwestora i niebędące pod 
jego wpływem.
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Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Korzystanie z ratingów nie powinno 
wywoływać automatycznych reakcji w 
sytuacji obniżenia oceny ratingowej 
instrumentów dłużnych, niezależnie od 
tego, czy są to instrumenty publiczne czy 
prywatne. W przypadku obniżenia oceny 
ratingowej długu państwowego obniżeniu 
ulega również ocena ratingowa władz 
lokalnych i spółek z siedzibą w danym 
państwie członkowskim, nawet jeśli 
znajdują się one w dobrej sytuacji 
finansowej. Takie automatyczne obniżenie 
oceny ratingowej nie powinno powodować 
automatycznej sprzedaży papierów 
wartościowych, ponieważ inwestorzy 
powinni sami ocenić emitenta. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W odniesieniu do ocen ratingowych 
długu państwowego należy unikać 
procykliczności na rynku, która polega 
jedynie na ogłoszeniu ewentualnej zmiany 
ratingu państwa członkowskiego. Dlatego 
też nie należy publikować perspektyw 
ratingowych w odniesieniu do długu 
państwowego. W sytuacji wystąpienia 
istotnych czynników uzasadniających 
przegląd, agencja ratingowa powinna 
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opublikować rating z podaniem 
obiektywnych przyczyn wyjaśniających 
uaktualnienie oceny ratingowej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ze względu na specyfikę ratingów 
państw oraz w celu ograniczenia ryzyka 
niestabilności, należy wymagać od agencji 
ratingowych, aby publikowały te ratingi 
tylko po zakończeniu dnia roboczego 
systemów obrotu mających siedzibę w Unii 
i co najmniej na godzinę przed ich 
otwarciem.

(32) Ze względu na specyfikę ratingów 
państw oraz w celu ograniczenia ryzyka 
niestabilności, należy wymagać od agencji 
ratingowych, aby publikowały te ratingi 
tylko po zakończeniu dnia roboczego 
systemów obrotu mających siedzibę w Unii 
i co najmniej na godzinę przed ich 
otwarciem. Ponadto wydaje się, że 
należałoby wzmocnić uregulowania w 
zakresie postępowania z informacjami 
poufnymi. Agencja ratingowa powinna 
mieć możliwość opóźnienia publicznego 
ujawnienia informacji poufnych, pod 
warunkiem, że takie opóźnienie nie 
wprowadzi opinii publicznej w błąd, a 
emitent będzie miał faktyczną możliwość 
zachowania poufności tej informacji. 
Wykaz osób uprawnionych do 
otrzymywania informacji zgodnie z zasadą 
12 godzin powinien być również 
ograniczony i wyraźnie określony przez 
oceniany podmiot. 

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Uwzględniając specyfikę ratingów 
długu państwowego oraz ich istotny wpływ 
nie tylko na rynek, ale również na 
gospodarkę danego państwa 
członkowskiego, agencjom ratingowym 
należy zakazać wystawiania niezlecanych 
ratingów długu państwowego. Jeśli 
państwo członkowskie nie chce poddać się 
ocenie ratingowej, inwestorzy mają do 
dyspozycji rzetelną dokumentację, na 
podstawie której mogą ocenić dług, 
obejmującą sprawozdania Komisji, 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
oraz Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW).

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) Aby lepiej zająć się kwestią długu 
państwowego, Komisja powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące 
ustanowienia w pełni niezależnej 
publicznej europejskiej agencji 
kredytowej, której zadaniem będzie ocena 
wiarygodności kredytowej długu 
państwowego państw członkowskich. W 
sprawozdaniu tym należy określić, czy 
któraś z istniejących instytucji mogłaby 
przeprowadzać rating długu 
państwowego. Jeśli ma to zastosowanie, 
sprawozdanie powinno obejmować 
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wniosek ustawodawczy. Nowej publicznej 
europejskiej agencji kredytowej należy 
zapewnić potrzebny personel i środki, aby 
zagwarantować wysoką jakość oceny.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32c) Uwzględniając specyfikę ratingów 
długów publicznych, a także aby uniknąć 
efektu domina w państwach 
członkowskich, należy zakazać wydawania 
oświadczeń o przeglądzie danej grupy 
państw, nawet jeśli miałyby im 
towarzyszyć indywidualne sprawozdania 
państwowe.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście regulacyjne w celu 
zwiększenia uczciwości, przejrzystości, 
odpowiedzialności, dobrego zarządzania i 
wiarygodności działalności w zakresie 
ratingu kredytowego, przyczyniając się do 
poprawy jakości ratingów kredytowych 
wystawianych w Unii, a tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście regulacyjne w celu 
zwiększenia uczciwości, przejrzystości, 
odpowiedzialności i dobrego zarządzania 
odnośnie do działalności w zakresie 
ratingu kredytowego, przyczyniając się do 
poprawy jakości ratingów kredytowych 
wystawianych w Unii, a tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 
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osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i inwestorów. Określa ono 
warunki wystawiania ratingów 
kredytowych oraz zasady organizacji i 
postępowania agencji ratingowych, w tym 
ich akcjonariuszy i wspólników, w celu 
wspierania niezależności agencji 
ratingowych, unikania konfliktów 
interesów oraz zwiększenia ochrony 
konsumentów i inwestorów.

osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i inwestorów. Określa ono 
warunki wystawiania ratingów 
kredytowych oraz zasady organizacji i 
postępowania agencji ratingowych, w tym 
ich akcjonariuszy i wspólników, w celu 
wspierania niezależności agencji 
ratingowych, unikania konfliktów 
interesów oraz zwiększenia ochrony 
konsumentów i inwestorów.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a) (nowa)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) „rating kredytowy” oznacza usługę 
informacyjną zapewnianą inwestorom i 
konsumentom na temat zdolności 
kredytowej danego podmiotu, długu lub 
zobowiązania finansowego, dłużnych 
papierów wartościowych, akcji 
uprzywilejowanych lub innych 
instrumentów finansowych lub emitenta 
takich długów lub zobowiązań 
finansowych, dłużnych papierów 
wartościowych, akcji 
uprzywilejowanych lub innych 
instrumentów finansowych, świadczoną
przy wykorzystaniu uznanego i 
zdefiniowanego systemu rankingowego 
kategorii ratingowych i podlegającą 
systemowi odpowiedzialności;”

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 3a (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. EUNGIPW przedstawia projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
zawierający dodatkową definicję ratingu 
kredytowego i modyfikujący ją w razie 
konieczności, określoną w ust. 1 lit. a) z 
wyjątkami wyszczególnionymi w ust. 2, w 
oparciu o regularny przegląd.
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera -aa) (nowa)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-aa) dodaje się podpunkt w brzmieniu:
„ea) „wspierający analityk ratingowy” 
oznacza osobę odpowiedzialną za 
wspieranie pracy głównego analityka;”

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera w)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w) „perspektywa ratingowa” oznacza 
opinię o prawdopodobnej zmianie ratingu 
kredytowego w perspektywie 
krótkoterminowej i długoterminowej”;

w) „perspektywa ratingowa” oznacza 
oświadczenie o prawdopodobnej zmianie 
ratingu kredytowego w perspektywie 
krótkoterminowej i długoterminowej, 
obejmujące tzw. credit watch, wydane na 
podstawie obiektywnych kryteriów;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera wa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wa) „niezamówiony rating” oznacza 
rating kredytowy, którego agencje 
ratingowe nie wystawiają na zlecenie 
emitenta.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera wc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wc) „wskaźnik dokładności” oznacza 
wskaźnik, za pomocą którego mierzona 
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będzie zdolność agencji ratingowej do 
wystawiania wysokich ratingów tym 
emitentom, którzy nie zalegają z 
zobowiązaniami oraz niskich ratingów 
tym emitentom, którzy nie wykonują 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4a (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 4a

Rating długu państwowego
1. W przypadku gdy agencja ratingowa 
wystawia rating długu państwowego, 
należy właściwie uwzględnić specyfikę 
tego ratingu, a także jego wpływ na 
ogólną stabilność finansową.
2. Państwo członkowskie może nie 
zdecydować się na poddanie długu 
państwowego ocenie ratingowej. Zakazuje 
się wystawiania niezamówionych ratingów 
długu państwowego.
3. Zlecane ratingi długu państwowego 
wystawiane są w całkowitej zgodności z 
art. 8 ust. 5”.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a Artykuł 5a

Nadmierne poleganie instytucji 
finansowych na ratingach kredytowych

Nadmierne poleganie instytucji 
finansowych na ratingach kredytowych

Instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych, zarządzający 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi oraz partnerzy centralni w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr xx/201x z 
dnia xx xxx 201x w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji
sporządzają swoje własne oceny ryzyka 
kredytowego i nie mogą polegać wyłącznie
lub mechanicznie na ratingach 
kredytowych przy przeprowadzaniu oceny 
wiarygodności kredytowej podmiotu lub 
instrumentu finansowego. Właściwe 
organy odpowiedzialne za nadzór nad tymi 
przedsiębiorstwami ściśle kontrolują 
poprawność ich procedur przeprowadzania 
oceny kredytowej.

Instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych, zarządzający 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi oraz partnerzy centralni w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr xx/201x z 
dnia xx xxx 201x w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów 
centralnych i repozytoriów transakcji
sporządzają swoje własne oceny ryzyka 
kredytowego i nie mogą polegać wyłącznie
na ratingach kredytowych przy 
przeprowadzaniu oceny wiarygodności 
kredytowej podmiotu lub instrumentu 
finansowego. Właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór nad tymi 
przedsiębiorstwami ściśle kontrolują 
poprawność ich procedur przeprowadzania 
oceny kredytowej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 5c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
Nieważność wymogów umownych w 
nadmiernym stopniu opierających się na 
zewnętrznych ratingach w zarządzaniu 
portfelami indywidualnymi lub 
zbiorowymi 
1. Wszelkie postanowienia umowne w 
produkcie zarządzania portfelem 
zbiorowym lub indywidualnym 
wymagające wyboru spośród zbywalnych 
papierów wartościowych stanowiących 
portfel zarządzania oparte wyłącznie na 
ratingach zewnętrznych uznaje się za 
nieważne.
2. Wszelkie postanowienia umowne, w 
myśl których wierzyciel może żądać od 
emitenta obligacji wczesnego zwrotu 
względem normalnego końca ich trwania 
w sytuacji obniżenia ratingu zewnętrznego 
wystawionego dla tych papierów 
wartościowych, uznaje się za nieważne.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 5d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5d
Nadmierne poleganie prawodawstwa UE 

na ratingach kredytowych
Prawo Unii nie odnosi się do ratingów dla 
celów regulacyjnych, a wszystkie zapisy 
zawarte w prawodawstwie sektorowym, w 
którym określa się obowiązek 
uwzględnienia ratingów przed 
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dokonaniem inwestycji bądź udzieleniem 
porady w zakresie inwestycji innym 
podmiotom, uchyla się. Do dnia …* 
Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie szczegółowe 
sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
niniejszego artykułu w prawie Unii, w 
tym, gdzie ma to zastosowanie, we 
wnioskach ustawodawczych. 
Sprawozdanie zawiera zalecenia w 
sprawie rozwoju własnych zdolności 
wystawiania ratingów, aby uniknąć 
automatycznych reakcji procyklicznych w 
przypadku zmian ratingów. 
____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7a (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w art. 6 wprowadzenie w ust. 3 
otrzymuje brzmienie:
„3. „EUNGIPW może, na wniosek 
agencji ratingowej, zwolnić ją z 
obowiązku spełniania wymogów 
zawartych w załączniku I sekcja A pkt 2, 
5, 6 i 9 oraz w art. 7 ust. 2 i 4, jeżeli 
agencja ratingowa jest w stanie 
wykazać, że wymogi te są 
niewspółmierne do charakteru, skali i 
złożoności jej działalności oraz 
charakteru i zakresu wystawiania 
ratingów kredytowych, oraz że:”; 
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Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7b (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) w art. 6 ust. 3 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) dana agencja ratingowa zatrudnia 
mniej niż 50 analityków ratingowych;”

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7c (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c) w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. EUNGIPW opracowuje wytyczne 
zgodnie z art. 16 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010 ustanawiającego nowe 
modele płatności, aby w ten sposób 
zapewnić całkowitą niezależność wyboru i 
wynagradzania agencji ratingowej od 
ocenianego podmiotu, w oczekiwaniu na 
wnioski sprawozdania przedstawionego 
przez Komisję w sprawie modelu „emitent 
płaci” zgodnie z art. 39. ust. 1.”

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej posiadający co najmniej 5% 
kapitału lub praw głosu w tej agencji nie 
może

1. Akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej nie może

a) posiadać 5% lub więcej kapitału innej 
agencji ratingowej. Zakaz ten nie dotyczy 
jednostek uczestnictwa w 
zdywersyfikowanych programach 
zbiorowego inwestowania, w tym 
zarządzanych funduszach takich jak 
fundusze emerytalne lub ubezpieczenia na 
życie, pod warunkiem że jednostki 
uczestnictwa w zdywersyfikowanych 
programach zbiorowego inwestowania nie 
umożliwiają im wywierania znacznego 
wpływu na działalność tych programów;

a) być akcjonariuszem lub członkiem innej 
agencji ratingowej lub mieć inny 
bezpośredni lub pośredni udział w tej 
agencji ratingowej.

b) mieć prawa lub możliwości 
wykonywania 5% lub więcej praw głosu w 
innej agencji ratingowej;
c) mieć prawa lub możliwości 
powoływania lub odwoływania członków 
organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych innej 
agencji ratingowej;

c) mieć prawa lub możliwości 
powoływania lub odwoływania członków 
organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych innej 
agencji ratingowej;

d) być członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych innej agencji ratingowej;

d) być członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych innej agencji ratingowej;

e) mieć możliwości wywierać ani nie 
wywiera faktycznie dominującego wpływu 
na inną agencję ratingową i nie może mieć 
możliwości sprawować ani nie sprawuje 
faktycznie kontroli nad inną agencją 
ratingową;.

e) mieć możliwości wywierać ani nie 
wywiera faktycznie dominującego wpływu 
na inną agencję ratingową i nie może mieć 
możliwości sprawować ani nie sprawuje 
faktycznie kontroli nad inną agencją 
ratingową;.

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6aa
Zakaz połączeń i przejęć określonych 

agencji ratingowych
Zarejestrowana agencja ratingowa, której 
ponad 20% całkowitych rocznych 
przychodów pochodzi z działalności 
ratingowej w UE lub która należy do 
grupy agencji ratingowych, które 
wygenerowały taki przychód, nie może 
łączyć się z inną zarejestrowaną agencją 
ratingową ani nabyć jej przez okres 10 lat 
od …*, chyba że należą one do tej samej 
grupy agencji ratingowych od dnia …*.
____________
* Dz.U.: należy wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 6ba (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6ba
Maksymalny odsetek zlecanych ratingów

Maksymalny odsetek zlecanych ratingów 
dla każdej z klas aktywów w dziedzinie 
bankowości, ubezpieczeń i ratingów 
korporacyjnych może sięgać do 25% 
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rynku w odniesieniu do kwoty bazowej. 
Maksymalny odsetek zlecanych ratingów 
w dziedzinie strukturyzowanych 
instrumentów finansowych może sięgać 
do 25% rynku w odniesieniu do kwoty 
bazowej.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 7 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dla każdej klasy aktywów główny
analityk ratingowy oraz wspierający 
analityk ratingowy nie monitorują więcej 
niż odpowiednio ośmiu i dziesięciu 
emitentów.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie publikuje się perspektyw ratingowych 
w odniesieniu do długu państwowego. W 
sytuacji wystąpienia istotnych czynników 
uzasadniających przegląd, agencja 
ratingowa publikuje ocenę ratingową z 
podaniem obiektywnych przyczyn 
wyjaśniających uaktualnienie oceny 
ratingowej.
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Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zlecane ratingi długu państwowego 
wystawia się w taki sposób, by zapewnić, 
że przeanalizowano specyfikę danego 
kraju. Zakazuje się wydawania 
oświadczeń o przeglądzie danej grupy 
państw, nawet jeśli miałyby im 
towarzyszyć indywidualne sprawozdania 
państwowe.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencje ratingowe zapewniają 
prezentowanie i przetwarzanie ratingów 
kredytowych i perspektyw ratingowych 
zgodnie z wymogami określonymi w sekcji 
D załącznika I.”;

2. Agencje ratingowe zapewniają 
prezentowanie i przetwarzanie ratingów 
kredytowych i perspektyw ratingowych 
zgodnie z wymogami określonymi w sekcji 
D załącznika I.”. Agencje ratingowe nie 
prezentują czynników innych niż te, które 
wiążą się z ratingami i unikają 
jakichkolwiek osądów bądź analiz 
wykraczających poza zakres ratingów;

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do momentu ujawnienia na rynku 
informacji związanych z ratingiem 
agencja ratingowa zachowuje poufność 
tych informacji. Agencja ratingowa 
prowadzi wykaz osób, które mają dostęp 
do informacji przed ich ujawnieniem, oraz 
osób, którym informacje te przekazuje się 
przed ich ujawnieniem.
Wykaz osób, które informuje się o ratingu 
wcześniej, powinna ograniczać się do osób 
określonych w tym celu przez każdy 
oceniany podmiot.
Zastosowanie mają art. 6 dyrektywy 
2003/6/WE w sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji oraz wykaz osób 
mających dostęp do poufnych informacji.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 11b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11b
Wyniki agencji ratingowych

1. Każda zarejestrowana bądź 
certyfikowana agencja ratingowa 
publikuje wskaźniki niewypłacalności dla 
każdej klasy aktywów w obrębie każdej 
kategorii ratingu oraz wskaźniki 
dokładności dla każdej klasy aktywów. 
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EUNGIPW przedstawia uwagi dotyczące 
tych wskaźników, podkreślając mocne i 
słabe strony poszczególnych agencji 
ratingowych.
2. EUNGIPW analizuje i ocenia wyniki 
agencji kredytowej przy użyciu danych 
zebranych w jej centralnym repozytorium 
(CEREP). EUNGIPW porównuje 
wskaźniki niewypłacalności agencji 
ratingowych oraz wskaźniki dokładności 
każdej klasy aktywów. EUNGIPW
publikuje sprawozdanie roczne zwierające 
ocenę porównawczą, obejmującą system 
oceny wyników.
3. Sprawozdanie roczne publikowane jest 
na stronie internetowej EUNGIPW.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 35a – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zastosowanie ma system 
odpowiedzialności cywilnej 
obowiązujący w państwie, w którym 
inwestor ponoszący szkodę miał 
miejsce zwykłego pobytu w chwili jej 
nastąpienia.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 – litera b)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 39 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. UE przeprowadza wewnętrzną ocenę 
wiarygodności kredytowej państw
członkowskich Unii Europejskiej. W tym 
celu ustanawia się niezależną publiczną 
europejską agencję kredytową bądź 
istniejącej niezależnej instytucji unijnej 
powierza się zadanie wykonywania oceny 
wiarygodności kredytowej w odniesieniu 
do długu państwowego państw 
członkowskich. Do dnia …* Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w celu oceny tego, 
czy nowa lub istniejąca już instytucja 
powinna otrzymać do wykonania zadanie 
zgodnie z niniejszym artykułem, oraz w 
celu wydania zalecenia, wraz z wnioskiem
ustawodawczym. Komisja ocenia również 
kwestię personelu i środków potrzebnych 
do zapewnienia pełnej niezależności tej 
instytucji. 
___________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24a (nowy)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Artykuł 39a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 39a

Personel i środki EUNGIPW
Do dnia …* EUNGIPW dokonuje oceny 
zapotrzebowania na personel i środki 
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związanego z przejęciem przez ten organ 
uprawnień i obowiązków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
___________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesiące 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.”

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
ZAŁĄCZNIK I – punkt 1 – litera b) – podpunkt ii)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Załącznik 1 – sekcja B – punkt 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(aa) akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej posiadający, bezpośrednio lub 
pośrednio, 10% lub więcej kapitału lub 
praw głosu w tej agencji ratingowej, lub 
posiadający inną możliwość wywierania, 
bezpośrednio lub pośrednio, istotnego 
wpływu na działalność tej agencji 
ratingowej, posiada, bezpośrednio lub 
pośrednio, instrumenty finansowe 
ocenianego podmiotu lub powiązanej 
strony trzeciej, lub inne bezpośrednie lub 
pośrednie udziały własnościowe w tym 
podmiocie lub stronie, inne niż jednostki 
uczestnictwa w zdywersyfikowanych 
programach zbiorowego inwestowania, w 
tym w zarządzanych funduszach takich jak 
fundusze emerytalne lub ubezpieczenia na 
życie, które nie umożliwiają mu 
wywierania istotnego wpływu na 
działalność programu;”;

„(aa) akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej posiada, bezpośrednio lub 
pośrednio, instrumenty finansowe 
ocenianego podmiotu lub powiązanej 
strony trzeciej, lub inne bezpośrednie lub 
pośrednie udziały własnościowe w tym 
podmiocie lub stronie, inne niż jednostki 
uczestnictwa w zdywersyfikowanych 
programach zbiorowego inwestowania, w 
tym w zarządzanych funduszach takich jak 
fundusze emerytalne lub ubezpieczenia na 
życie, które nie umożliwiają mu 
wywierania istotnego wpływu na 
działalność programu;”;

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
ZAŁĄCZNIK 1 – punkt 1 – litera b) – podpunkt iii)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Załącznik 1 – sekcja B – punkt 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ba) wystawiany jest rating kredytowy 
ocenianego podmiotu lub powiązanej 
strony trzeciej, który lub która posiada, 
bezpośrednio lub pośrednio, 10% lub 
więcej kapitału lub praw głosu w tej 
agencji ratingowej;”;

„ba) wystawiany jest rating kredytowy 
ocenianego podmiotu lub powiązanej 
strony trzeciej, który lub która posiada, 
bezpośrednio lub pośrednio, kapitał lub 
prawa głosu w tej agencji ratingowej;”;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
ZAŁĄCZNIK 1 – punkt 1 – litera b) – podpunkt iv)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Załącznik 1 – sekcja B – punkt 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ca) akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej posiadający, bezpośrednio lub 
pośrednio, 10% lub więcej kapitału lub 
praw głosu w tej agencji ratingowej lub 
posiadający inną możliwość wywierania 
istotnego wpływu na działalność tej 
agencji ratingowej jest członkiem zarządu 
lub rady nadzorczej ocenianego podmiotu 
lub powiązanej strony trzeciej;”;

„ca) akcjonariusz lub wspólnik w agencji 
ratingowej jest członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej ocenianego podmiotu lub 
powiązanej strony trzeciej;”;

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
ZAŁĄCZNIK I – punkt 4 – litera f)
Rozporządzenie 1060/2009/WE
Załącznik I – sekcja D – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pkt 5 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

f) uchyla się pkt 5 akapit pierwszy:

5. Ogłaszając rating kredytowy lub 
perspektywę ratingową, agencja 
ratingowa wyjaśnia w informacji prasowej 
lub w sprawozdaniu kluczowe elementy 
stanowiące podstawę ratingu kredytowego 
lub perspektywy ratingowej.”;

Or. en
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UZASADNIENIE

1. Kontekst wniosku

Działalność agencji ratingowych ma znaczny wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczo-
finansowych oraz na funkcjonowanie instytucji publicznych, nieprzerwanie wzbudzając 
znaczące zainteresowanie opinii publicznej i ożywioną debatę polityczną. Ich uregulowanie
stanowi zatem szczególny i niezwykle złożony element bardziej ogólnego procesu, jakim jest 
reforma funkcjonowania rynków finansowych. 
 Instytucje europejskie zajęły się tym problemem stosunkowo niedawno, przyjmując 
rozporządzenie nr 1060/2009, a następnie zmieniające je rozporządzenie nr 513/2011 
związane z reformą ram nadzorczych sektora finansowego oraz mające w szczególności na 
celu przyznanie szczególnych kompetencji nowo ustanowionemu organowi (EUNGiPW). PE 
ponownie podjął tę kwestię w rezolucji nieustawodawczej z czerwca 2011 r. (odnoszącej się 
do komunikatu KE z czerwca 2010 r.), w której podkreślił potrzebę wzmocnienia ram 
prawnych oraz konieczność ograniczenia nadmiernego polegania na agencjach ratingowych. 
To, że w ciągu niespełna dwóch lat po raz trzeci powraca się do tej kwestii, wykazuje jej 
złożoność, ale również konieczność znalezienia bardziej skutecznej odpowiedzi na niektóre 
problemy pozostające nadal bez rozwiązania. 

2. Najważniejsze elementy wniosku KE
a) Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia również na perspektywy ratingowe
We wniosku KE dotyczącym rozporządzenia (COM(2011)0747 final), zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009, podejmuje się w szczególności problem ograniczenia 
nadmiernego polegania przez inwestorów i emitentów papierów wartościowych na 
zewnętrznych ratingach agencji ratingowych, zachęcając do korzystania w większym stopniu 
z ratingów wewnętrznych. 
We wniosku KE rozszerza się zakres stosowania przepisów dotyczących ratingów również na 
perspektywy ratingowe. W zmienionym tekście wymaga się w szczególności, aby agencje 
ratingowe podawały zakres czasowy, w którym spodziewana jest zmiana ratingu 
kredytowego.

b) Zmiany dotyczące wykorzystania ratingów kredytowych
W art. 5a nowego rozporządzenia zobowiązuje się określone instytucje finansowe do tego, 
aby unikały polegania jedynie na zewnętrznych ratingach kredytowych przy ocenie 
wiarygodności kredytowej aktywów. Przepis ten jest zgodny z zasadami wypracowanymi 
przez Radę Stabilności Finansowej w październiku 2010 r. w celu ograniczenia korzystania z 
ratingów agencji ratingowych. Inne zmiany mają na celu rozwiązanie problemu ryzyka 
nadmiernego polegania uczestników rynków finansowych na ratingach kredytowych w 
zakresie finansów strukturyzowanych. Emitenci strukturyzowanych instrumentów 
finansowych będą musieli jednocześnie zlecać sporządzenie dwóch ratingów kredytowych 
dwóm różnym agencjom ratingowym.
Ponadto w odniesieniu do UCITS i ZAFI zobowiązuje się ustawodawcę krajowego do 
włączenia do fazy transpozycji prawodawstwa wspólnotowego zasady dotyczące unikania 
nadmiernego polegania na ratingach kredytowych.
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c) Niezależność agencji ratingowych
Chodzi o szereg zmian mających na celu rozwiązanie problemu konfliktów interesów 
związanych z tzw. modelem „emitent płaci” oraz strukturą własnościową agencji 
ratingowych. W szczególności ustanawia się pewne zasady, takie jak: a) maksymalny próg 
udziałów, jakie każdy wspólnik lub akcjonariusz jednej agencji może posiadać w innej 
agencji, wynoszący 5%; b) zasada rotacji (mająca zastosowanie do ratingów dokonywanych 
na zlecenie) w odniesieniu do agencji ratingowych zaangażowanych przez emitenta, aby 
zapobiec sytuacji, w której ta sama agencja ratingowa świadczy usługi przez okres dłuższy 
niż 3 lata lub dłużej niż rok, jeżeli ocenia więcej niż dziesięć instrumentów kredytowych 
emitenta. Wprowadzenie obowiązku stosowania zasady rotacji agencji ratingowych miało na 
celu zwiększenie konkurencji na rynku ratingów.

d) Informowanie o ratingach
We wniosku zaostrza się obowiązki dotyczące informowania emitentów o ratingach tak, aby 
oceniany podmiot miał czas i możliwość, by zidentyfikować błędy w ratingu i przedstawić 
przeciwne argumenty.

e) Rating długu państwowego
Kwestia ratingów długu państwowego ma niewątpliwie specyficzny charakter. Po raz 
pierwszy kwestia ta zostaje wyszczególniona, aby wykazać, że przepisy mające zastosowanie 
do ratingów długu państwowego wymagają ulepszenia pod względem jakościowym, w 
odniesieniu do ich różnych elementów. Art. 8 ust. 2 stanowi, że agencje ratingowe są 
zobowiązane dokonywać oceny ratingów państw co sześć miesięcy, a nie co dwanaście 
miesięcy. Informacje na temat tych ratingów należałoby udostępniać po zamknięciu 
systemów obrotu UE i co najmniej na godzinę przed ich otwarciem. Na agencje ratingowe 
nakłada się nowe obowiązki dotyczące przejrzystości, ze szczególnym odniesieniem do 
zasobów ludzkich, które wykorzystują do sporządzania ratingów.

f) Kwestia europejskiej agencji ratingowej
W przeciwieństwie do zaleceń sformułowanych przez PE w projekcie rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r., we wniosku KE dotyczącym zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 
nie zawarto żadnej propozycji dotyczącej ustanowienia europejskiego instrumentu 
ratingowego. Uważa się natomiast za właściwe ponowne zainicjowanie w przedmiotowym 
wniosku debaty na ten temat.
g) Inne ważne nowe punkty
Inne nowe propozycje dotyczą kontroli metod ratingowych stosowanych przez agencje 
ratingowe sprawowanej przez EUNGiPW oraz objęcia odpowiedzialnością cywilną agencji 
ratingowych na podstawie zasady odwrócenia ciężaru dowodu.

Zasadniczo chodzi o bardzo ważne i powszechnie podzielane punkty, w przypadku których 
niektóre aspekty pozostają jednak do wyjaśnienia i ugruntowania, aby uniknąć niepożądanych 
skutków w momencie ich wdrażania. 

3. Wnioski sprawozdawcy
Część poprawek zgłoszonych do tekstu KE jest zatem ukierunkowana na powyższe kwestie, 
natomiast inne poprawki mają na celu podniesienie kwestii, które nie zostały ujęte we 
wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia, poprzez przedstawienie innowacyjnych 
sugestii oraz wskazania możliwych alternatywnych rozwiązań.
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W szczególności poprawki te dotyczą:
1) zmiany obecnej definicji „ratingu kredytowego” jako „opinii” poprzez zastąpienie jej 

nową definicją opartą na ratingu uznanym za „działalność polegającą na świadczeniu 
usług informacyjnych”;

2) wprowadzenia zakazu niezamówionego ratingu długu państwowego oraz 
jednoczesnego wskazania lub ustanowienia przez KE niezależnego podmiotu, którego 
zadaniem będzie ocena wiarygodności kredytowej państw członkowskich UE;

3) konieczności przystąpienia do przeprowadzenia dokładnego przeglądu 
obowiązujących przepisów, wychodząc poza zakres nowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, aby uchylić wszystkie przepisy, w których zobowiązuje się podmioty 
publiczne i prywatne do automatycznego uwzględniania ratingów i ich skutków (ze 
szczególnym odniesieniem do klauzul umownych, w których przewiduje się 
automatyczną sprzedaż papierów wartościowych w przypadku obniżenia ratingu oraz 
wcześniejszą spłatę, jeżeli rating spadnie poniżej określonego poziomu);

4) wprowadzenia zakazu udziałów krzyżowych w odniesieniu do kontroli kilku agencji 
ratingowych lub zarządzania nimi; wprowadzenia zakazu posiadania przez agencje 
ratingowe udziałów w ocenianych podmiotach oraz ich finansowania przez te agencje;

5) ograniczenia możliwych transakcji kupna lub fuzji przeprowadzanych przez agencje 
ratingowe, których wartość osiągnęła już znaczący poziom w obszarze działalności 
ratingowej w UE;

6) możliwości ustanowienia limitu udziałów w rynku w odniesieniu do ilości i wartości 
sporządzonych ratingów podmiotów finansowanych i produktów strukturyzowanych;

7) wyznaczenia EUNGiPW zadania przedstawiania co roku oceny skuteczności i 
zasadności działalności agencji ratingowych na podstawie precyzyjnie określonych 
kryteriów;

8) możliwości opracowania przez EUNGiPW nowych propozycji dotyczących modelów 
płatności zapewniających całkowite uniezależnienie wyboru i wynagrodzenia agencji 
ratingowych od ocenianego podmiotu.

Cel polega zatem zasadniczo na zainicjowaniu dyskusji, w której zostaną uwzględnione różne 
podejścia i opinie, ale która doprowadzi do nadania agencjom ratingowym odpowiedniego 
wymiaru, w którym oceny tych agencji będą uznawane za informacje do wzięcia pod uwagę, 
jednak w takim zakresie, aby nie posiadały one szczególnego „statusu” oraz nie wpływały 
automatycznie na działalność podmiotów gospodarczo-finansowych i instytucji publicznych, 
powodując procykliczne negatywne skutki. W tym względzie chodzi o wyeliminowanie 
sytuacji, w której zbyt często agencje ratingowe decydują jednostronnie o terminie i sposobie 
przekazywania informacji, które zresztą nie są w znaczącym stopniu nowe i odkrywcze, 
przede wszystkim jeżeli chodzi o analizę sytuacji państwa i perspektyw administracji 
publicznej.


