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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0747),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0420/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în conformitate cu 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în care se 
susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din...1,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, avizul Comisiei 
pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale, poziţia Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importanţa pentru investitori şi emitenţi 
a perspectivelor de rating şi efectele 
acestora asupra pieţelor sunt comparabile 
cu importanţa şi efectele ratingurilor de 
credit. Prin urmare, toate cerinţele 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, care 
au scopul de a asigura că acţiunile de rating 
sunt lipsite de conflicte de interese, sunt 
precise şi transparente trebuie să se aplice 
şi perspectivelor de rating. În conformitate 
cu practica actuală de supraveghere, o serie 
de cerinţe prevăzute de regulamentul 
respectiv se aplică perspectivelor de rating. 
Prezentul regulament introduce o definiţie 
a perspectivelor de rating şi clarifică ce 
dispoziţii specifice se aplică acestor 
perspective. În acest mod trebuie să se 
clarifice regulile şi să se asigure securitate 
juridică. Definiţia perspectivelor de rating 
în conformitate cu prezentul regulament 
trebuie să cuprindă, de asemenea, opiniile 
privind direcţia probabilă a unui rating de 
credit pe termen scurt, numite de obicei 
„credit watches” (avertisment privind 
posibila modificare a unui rating de credit).

(4) Importanţa pentru investitori şi emitenţi 
a perspectivelor de rating şi efectele 
acestora asupra pieţelor sunt comparabile 
cu importanţa şi efectele ratingurilor de 
credit. Prin urmare, toate cerinţele 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, care 
au scopul de a asigura că acţiunile de rating 
sunt lipsite de conflicte de interese, sunt 
precise şi transparente trebuie să se aplice 
şi perspectivelor de rating. În conformitate 
cu practica actuală de supraveghere, o serie 
de cerinţe prevăzute de regulamentul 
respectiv se aplică perspectivelor de rating. 
Prezentul regulament introduce o definiţie 
a perspectivelor de rating şi clarifică ce 
dispoziţii specifice se aplică acestor 
perspective. În acest mod trebuie să se 
clarifice regulile şi să se asigure securitate 
juridică. Definiţia perspectivelor de rating 
în conformitate cu prezentul regulament 
trebuie să cuprindă, de asemenea, opiniile 
privind direcţia probabilă a unui rating de 
credit pe termen scurt, numite de obicei 
„credit watches” (avertisment privind 
posibila modificare a unui rating de credit). 
Comisia ar trebui să adopte proiectele de 
standarde tehnice de reglementare 
elaborate de AEVMP, pentru a include, 
dacă este necesar, alte publicaţii ale 
agenţiilor de rating de credit în activităţile 
supravegheate în cadrul prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 a 
prevăzut deja o primă serie de măsuri care 
au abordat chestiunea independenţei şi a 
integrităţii agenţiilor de rating de credit şi a 
activităţilor de rating de credit ale acestora. 
Obiectivele de a garanta independenţa 
agenţiilor de rating de credit şi de a 
identifica, a gestiona şi, în măsura 
posibilului, a evita orice conflict de 
interese care ar putea apărea au stat deja la 
baza mai multor dispoziţii din 
regulamentul din 2009 menţionat Cu toate 
că au oferit o bază solidă, regulile în 
vigoare nu par să fi avut un impact 
suficient în acest sens. Agenţiile de rating
de credit nu sunt încă percepute ca fiind 
actori suficient de independenţi. Selectarea 
şi remunerarea unei agenţii de rating de 
credit de entitatea căreia i se acordă un 
rating (modelul „emitentul plăteşte”) 
generează conflicte inerente de interese, 
insuficient abordate de regulile existente. 
În cadrul acestui model, există stimulente 
pentru ca agenţiile de rating de credit să 
acorde emitentului ratinguri favorabile 
pentru a-şi asigura o relaţie comercială pe 
termen lung care să garanteze venituri sau 
pentru a-şi creşte volumul de muncă şi 
veniturile. De asemenea, relaţiile dintre 
acţionarii agenţiilor de rating de credit şi 
entităţile cărora le acordă ratinguri pot 
provoca conflicte de interese care nu sunt 
abordate îndeajuns prin regulile existente. 
În consecinţă, ratingurile de credit acordate 
în cadrul modelului „emitentul plăteşte” 
pot fi percepute mai degrabă ca ratinguri de 
credit convenabile pentru emitent decât ca 
ratinguri de credit necesare investitorului. 
Fără a se aduce atingere concluziilor 
raportului care urmează să fie prezentat de 
Comisie cu privire la modelul „emitentul 

(6) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 a 
prevăzut deja o primă serie de măsuri care 
au abordat chestiunea independenţei şi a 
integrităţii agenţiilor de rating de credit şi a 
activităţilor de rating de credit ale acestora. 
Obiectivele de a garanta independenţa 
agenţiilor de rating de credit şi de a 
identifica, a gestiona şi, în măsura 
posibilului, a evita orice conflict de 
interese care ar putea apărea au stat deja la 
baza mai multor dispoziţii din 
regulamentul din 2009 menţionat Cu toate 
că au oferit o bază solidă, regulile în 
vigoare nu par să fi avut un impact 
suficient în acest sens. Agenţiile de rating 
de credit nu sunt încă percepute ca fiind 
actori suficient de independenţi. Selectarea 
şi remunerarea unei agenţii de rating de 
credit de entitatea căreia i se acordă un 
rating (modelul „emitentul plăteşte”) 
generează conflicte inerente de interese, 
insuficient abordate de regulile existente. 
În cadrul acestui model, există stimulente 
pentru ca agenţiile de rating de credit să 
acorde emitentului ratinguri favorabile 
pentru a-şi asigura o relaţie comercială pe 
termen lung care să garanteze venituri sau 
pentru a-şi creşte volumul de muncă şi 
veniturile. De asemenea, relaţiile dintre 
acţionarii agenţiilor de rating de credit şi 
entităţile cărora le acordă ratinguri pot 
provoca conflicte de interese care nu sunt 
abordate îndeajuns prin regulile existente. 
În consecinţă, ratingurile de credit acordate 
în cadrul modelului „emitentul plăteşte” 
pot fi percepute mai degrabă ca ratinguri de 
credit convenabile pentru emitent decât ca 
ratinguri de credit necesare investitorului. 
Fără a se aduce atingere concluziilor 
raportului care urmează să fie prezentat de 
Comisie cu privire la modelul „emitentul 
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plăteşte” până în decembrie 2012, în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, este 
esenţial să se consolideze condiţiile de 
independenţă aplicabile agenţiilor de rating 
de credit, în scopul de a spori gradul de 
credibilitate a ratingurilor de credit 
acordate în cadrul modelului „emitentul 
plăteşte”.

plăteşte” până în decembrie 2012, în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, este 
esenţial să se consolideze condiţiile de 
independenţă aplicabile agenţiilor de rating 
de credit, în scopul de a spori gradul de 
credibilitate a ratingurilor de credit 
acordate în cadrul modelului „emitentul 
plăteşte”. În acest scop, AEVMP ar trebui 
să elaboreze posibile modele alternative de 
plată, pentru a garanta faptul că 
selectarea şi remunerarea unei agenţii de 
rating de credit sunt pe deplin 
independente de entitatea căreia i se 
acordă un rating.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a spori concurenţa în rândul 
agenţiilor de rating de credit, ar trebui 
stabilit un prag, pentru fiecare dintre 
următoarele domenii de rating, dincolo de 
care li s-ar interzice agenţiilor de rating 
de credit creşterea acoperirii ratingurilor 
solicitate. În primul rând, pentru 
domeniul ratingurilor bancare, ale 
asigurărilor şi ale companiilor, procentul 
maxim al ratingurilor solicitate pentru 
fiecare dintre cele trei clase de active ar 
trebui stabilit la maximum 25% din piaţă 
în termeni de valoare noţională. În al 
doilea rând, pentru produsele financiare 
structurate, procentul maxim al 
ratingurilor solicitate ar trebui stabilit la 
25% din piaţă în termeni de valoare 
noţională. Există două motive pentru 
pragul de 25%: pe de o parte, nicio 
agenţie de rating de credit nu ar acorda 
un rating unei majorităţi de emitenţi de 
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obligaţiuni/emisiuni de obligaţiuni pentru 
o clasă specifică de active; pe de altă 
parte, deoarece emitenţilor de obligaţiuni 
li se acordă de obicei ratinguri de către 
două agenţii de rating de credit, o astfel 
de măsură ar permite mai multor agenţii 
de rating de credit să acorde ratinguri 
unui număr de până la 25% dintre 
emitenţii sau emisiunile de obligaţiuni ce 
fac parte dintr-o clasă specifică de active.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Independenţa unei agenţii de rating de 
credit faţă de o entitate căreia i se acordă 
un rating este, de asemenea, afectată de 
eventuale conflicte de interese între oricare 
dintre propriii acţionari importanţi şi 
entitatea căreia i se acordă ratingul: 
acţionarul unei agenţii de rating de credit ar 
putea fi membru al organismului de 
administraţie sau de supraveghere al unei 
entităţi căreia i se acordă un rating sau al 
unei părţi terţe legate de aceasta. 
Dispoziţiile din Regulamentul (CE) nr. 
1060/2009 au abordat acest gen de situaţii 
numai în ceea ce priveşte conflictele de 
interese datorate analiştilor de rating, 
persoanelor care aprobă ratingurile de 
credit sau altor angajaţi ai agenţiilor de 
rating de credit. Regulamentul nu a abordat 
însă potenţialele conflicte de interese 
datorate acţionarilor sau membrilor 
agenţiilor de rating de credit. Cu scopul de 
a ameliora percepţia de independenţă în 
ceea ce priveşte agenţiile de rating de 
credit în raport cu entităţile cărora li se 
acordă ratinguri, este necesară extinderea 
regulilor existente aplicabile conflictelor de 

(13) Independenţa unei agenţii de rating de 
credit faţă de o entitate căreia i se acordă 
un rating este, de asemenea, afectată de 
eventuale conflicte de interese între oricare 
dintre propriii acţionari importanţi şi 
entitatea căreia i se acordă ratingul: 
acţionarul unei agenţii de rating de credit ar 
putea fi membru al organismului de 
administraţie sau de supraveghere al unei 
entităţi care a solicitat un rating din partea 
unei agenţii de rating de credit sau al unei 
părţi terţe legate de aceasta. Dispoziţiile 
din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 au 
abordat acest gen de situaţii numai în ceea 
ce priveşte conflictele de interese datorate 
analiştilor de rating, persoanelor care 
aprobă ratingurile de credit sau altor 
angajaţi ai agenţiilor de rating de credit. 
Regulamentul nu a abordat însă 
potenţialele conflicte de interese datorate 
acţionarilor sau membrilor agenţiilor de 
rating de credit. Cu scopul de a ameliora 
independenţa în ceea ce priveşte agenţiile 
de rating de credit în raport cu entităţile 
cărora li se acordă ratinguri, este necesară 
extinderea regulilor existente aplicabile 
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interese datorate angajaţilor agenţiilor de 
rating de credit şi la conflictele datorate 
acţionarilor sau membrilor care deţin o
poziţie importantă în cadrul agenţiei de 
rating de credit. Agenţia de rating de credit 
trebuie aşadar să se abţină de la publicarea 
de ratinguri de credit sau trebuie să facă 
public faptul că ratingul respectiv ar 
putea fi afectat în cazul în care un acţionar 
sau un membru care deţine 10 % din 
drepturile de vot ale agenţiei respective 
este şi membru al organismului de 
administraţie sau de supraveghere al 
entităţii căreia i se acordă ratingul sau a 
investit în entitatea căreia i se acordă 
ratingul. De asemenea, în cazul în care un 
acţionar sau un membru este în măsură să 
influenţeze în mod semnificativ activitatea 
agenţiei de rating de credit, persoana 
respectivă nu trebuie să furnizeze 
consultanţă sau servicii de consiliere 
entităţii căreia i se acordă un rating sau 
unei părţi terţe legate de aceasta cu privire 
la structura socială sau juridică, activele, 
pasivele sau activităţile acesteia.

conflictelor de interese datorate angajaţilor
agenţiilor de rating de credit şi la 
conflictele datorate acţionarilor sau 
membrilor care deţin o poziţie importantă 
în cadrul agenţiei de rating de credit. 
Agenţia de rating de credit trebuie aşadar 
să se abţină de la publicarea de ratinguri de 
credit în cazul în care un acţionar sau un 
membru care deţine drepturi de vot ale 
agenţiei respective este şi membru al 
organismului de administraţie sau de 
supraveghere al entităţii căreia i se acordă 
ratingul, a investit în entitatea căreia i se 
acordă ratingul sau a avut o relaţie cu 
entitatea căreia i se acordă ratingul sau 
cu o parte terţă legată de aceasta care 
poate da naştere unui conflict de interese. 
De asemenea, în cazul în care un acţionar 
sau un membru este în măsură să 
influenţeze în mod semnificativ activitatea 
agenţiei de rating de credit, persoana 
respectivă nu trebuie să furnizeze 
consultanţă sau servicii de consiliere 
entităţii căreia i se acordă un rating sau 
unei părţi terţe legate de aceasta cu privire 
la structura socială sau juridică, activele, 
pasivele sau activităţile acesteia.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Percepţia de independenţă în privinţa
agenţiilor de rating de credit ar fi în mod 
special afectată în cazul în care aceiaşi 
acţionari sau membri ar investi în diferite 
agenţii de rating de credit care nu aparţin 
aceluiaşi grup de agenţii de rating de 
credit, cel puţin dacă această investiţie 
atinge un anumit nivel care ar putea 
permite acţionarilor sau membrilor 

(15) Independenţa agenţiilor de rating de 
credit ar putea fi în mod special afectată în 
cazul în care aceiaşi acţionari sau membri 
ar investi în diferite agenţii de rating de 
credit care nu aparţin aceluiaşi grup de 
agenţii de rating de credit. Prin urmare, 
pentru a evita conflicte de interese actuale 
sau potenţiale şi pentru a asigura 
independenţa agenţiilor de rating de credit, 
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respectivi să exercite o anumită influenţă 
asupra activităţii agenţiei. Prin urmare, 
pentru a asigura independenţa agenţiilor de 
rating de credit (şi percepţia că sunt 
independente), este necesar să se prevadă 
reguli mai stricte privind relaţiile dintre 
agenţiile de rating de credit şi acţionarii 
lor. Din acest motiv, nicio persoană nu 
trebuie să deţină simultan o participaţie de 
minimum 5 % în mai mult de o agenţie de 
rating de credit, cu excepţia cazului în care 
agenţiile respective aparţin aceluiaşi grup.

este necesar să se prevadă reguli mai stricte 
privind relaţiile dintre agenţiile de rating de 
credit şi acţionarii lor. Din acest motiv, un 
acţionar sau un membru al unei agenţii 
de rating de credit nu trebuie să 
investească simultan într-o altă agenţie de 
rating de credit, cu excepţia cazului în care 
agenţia respectivă aparţine aceluiaşi grup.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Posibilele fuziuni ale agenţiilor de 
rating de credit înregistrate, în special 
cele care implică o mare agenţie, ar avea 
drept consecinţă reducerea posibilităţii 
emitenţilor de alegere între diferitele 
agenţii de pe piaţă şi dispariţia 
concurenţilor. Acest lucru poate crea 
dificultăţi pentru emitenţi în momentul în 
care aceştia trebuie să numească una sau 
mai multe agenţii de rating de credit noi. 
Prin urmare, este adecvat să li se interzică 
agenţiilor de rating de credit să 
investească în alte agenţii de rating de 
credit, precum şi să fie interzise temporar 
fuziunile între marile agenţii de rating de 
credit şi concurenţii acestora.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivul de a garanta un grad 
suficient de independenţă a agenţiilor de 
rating de credit presupune că investitorii 
nu trebuie să deţină simultan investiţii cu 
o valoare de minimum 5 % în mai mult de 
o agenţie de rating de credit. Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligaţiilor de 
transparenţă în ceea ce priveşte 
informaţia referitoare la emitenţii ale 
căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
prevede că persoanele care deţin controlul 
asupra a 5 % din drepturile de vot ale 
unei societăţi cotate trebuie să facă public 
acest lucru deoarece, printre altele, 
investitorii sunt interesaţi să cunoască 
modificările intervenite în structura 
votului din acest tip de societate. Se 
consideră, prin urmare, că 5 % din 
drepturile de vot reprezintă o participaţie 
majoră, care poate influenţa structura 
votului în cadrul societăţii. Este aşadar 
oportun să se utilizeze nivelul de 5 % în 
scopul restricţionării investiţiilor 
simultane în mai mult de o agenţie de 
rating de credit. Aceasta măsură nu poate 
fi considerată disproporţionată, având în 
vedere că toate agenţiile de rating de 
credit înregistrate în Uniune sunt 
întreprinderi necotate, prin urmare nu 
intră sub incidenţa normelor în materie 
de procedură şi transparenţă care se 
aplică societăţilor cotate din UE. Adesea, 
întreprinderile necotate sunt reglementate 
de acorduri sau protocoale ale 
acţionarilor, iar numărul acţionarilor sau 
al membrilor este, de obicei, scăzut. Prin 
urmare, chiar şi o poziţie minoritară în 
cadrul unei agenţii de rating de credit 

eliminat
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necotate ar putea permite exercitarea unei 
anumite influenţe. Cu toate acestea, 
pentru a se asigura că este încă posibilă 
realizarea de investiţii de natură pur 
economică în agenţiile de rating de credit, 
această interdicţie de a investi simultan în 
mai mult de o agenţie de rating de credit 
nu trebuie extinsă la investiţiile care trec 
prin organisme de plasament colectiv 
gestionate de părţi terţe care sunt 
independente de investitor şi nu se află 
sub influenţa acestuia.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Utilizarea ratingurilor nu ar trebui 
să dea naştere unor reacţii automate în 
cazul scăderii ratingurilor instrumentelor 
de datorie, indiferent dacă aceste 
instrumente sunt publice sau private. În 
cazul scăderii ratingurilor datoriilor 
suverane, autorităţilor locale şi 
societăţilor care îşi au sediul în statul 
membru în cauză li se scade, de 
asemenea, ratingul, chiar dacă acestea 
sunt solide din punct de vedere financiar. 
Această scădere automată a ratingului nu 
ar trebui să aibă drept consecinţă 
vânzarea automată a titlului, deoarece 
investitorii înşişi ar trebui să evalueze 
emitentul. 

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În ceea ce priveşte ratingurile 
datoriilor suverane, este important să se 
evite prociclicitatea pe piaţă, bazată pur şi 
simplu pe anunţul privind posibila 
revizuire a ratingului unui stat membru. 
Drept consecinţă, nu ar trebui publicată 
nicio perspectivă de rating în ceea ce 
priveşte datoria suverană. În cazul în care 
există factori semnificativi care fac 
necesară o revizuire, agenţia de rating de 
credit în cauză ar trebui să publice un 
rating prin care sunt explicate motivele 
obiective ce justifică o actualizare a 
ratingului.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Având în vedere particularităţile 
ratingurilor suverane şi cu scopul de a 
reduce riscul de volatilitate, este necesar să 
se solicite agenţiilor de rating de credit să 
publice ratingurile respective numai după 
încheierea activităţii la locurile de 
tranzacţionare stabilite în Uniune şi cu cel 
puţin o oră înainte de deschiderea acestora.

(32) Având în vedere particularităţile 
ratingurilor suverane şi cu scopul de a 
reduce riscul de volatilitate, este necesar să 
se solicite agenţiilor de rating de credit să 
publice ratingurile respective numai după 
încheierea activităţii la locurile de 
tranzacţionare stabilite în Uniune şi cu cel 
puţin o oră înainte de deschiderea acestora. 
În plus, pare importantă consolidarea 
normelor privind modalităţile de utilizare 
a informaţiilor confidenţiale. O agenţie de 
rating de credit ar trebui să poată amâna 
dezvăluirea publică a informaţiilor 
confidenţiale, cu condiţia existenţei unor 
şanse minime ca respectiva amânare să 
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inducă în eroare publicul şi ca emitentul 
să fie, de fapt, în măsură să asigure 
confidenţialitatea informaţiilor respective. 
Lista persoanelor abilitate să primească 
informaţii sub limita stabilită de regulile 
privind cele 12 ore ar trebui, de asemenea, 
limitată şi identificată în mod clar de către 
entitatea căreia i se acordă ratingul. 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) În lumina specificităţilor 
ratingurilor datoriilor suverane şi a 
impactului lor semnificativ nu numai 
asupra pieţei, ci şi asupra economiei 
statului membru în cauză, ar trebui să li 
se interzică agenţiilor de rating de credit 
să furnizeze ratinguri nesolicitate ale 
datoriei suverane. Dacă un stat membru 
nu doreşte să i se acorde un rating, 
investitorii dispun de documentaţie fiabilă 
în baza căreia să evalueze datoria 
respectivă, cum ar fi raporturile Comisiei, 
ale Băncii Centrale Europene (BCE) şi 
ale Fondului Monetar Internaţional 
(FMI).

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Pentru a aborda mai eficient 
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chestiunea datoriei suverane, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport 
Parlamentului European şi Consiliului, 
pentru a institui o agenţie publică 
europeană de rating de credit pe deplin 
independentă, dedicată evaluării bonităţii 
datoriei suverane a statelor membre. 
Raportul respectiv ar trebui să identifice 
capacitatea unei instituţii existente de a 
efectua activitatea de rating al datoriei 
suverane. Raportul ar trebui să includă, 
dacă este cazul, o propunere legislativă. 
Noua agenţie publică europeană de rating 
de credit ar trebui să dispună de 
personalul şi resursele necesare pentru a 
asigura o evaluare de înaltă calitate.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32c) Având în vedere specificităţile 
ratingurilor datoriilor suverane şi pentru 
a evita riscul de contagiune în rândul 
statelor membre, ar trebui interzise 
declaraţiile prin care este anunţată 
revizuirea unui anumit grup de ţări, chiar 
dacă acestea sunt însoţite de raporturi de 
ţară individuale.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 1 - paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament introduce o abordare 
de reglementare comună pentru a spori 
integritatea, transparenţa, responsabilitatea, 
buna guvernanţă şi fiabilitatea activităţilor 
de rating de credit, contribuind astfel la 
calitatea ratingurilor de credit acordate în 
Uniune şi la buna funcţionare a pieţei 
interne şi asigurând, în acelaşi timp, un 
nivel ridicat de protecţie a consumatorilor 
şi a investitorilor. Acesta stabileşte 
condiţiile de acordare a ratingurilor de 
credit, precum şi regulile referitoare la 
organizarea şi la modul în care acţionează 
agenţiile de rating de credit, inclusiv 
acţionarii şi membrii acestora, în vederea 
promovării independenţei agenţiilor de 
rating de credit, a evitării conflictelor de 
interese şi a consolidării protecţiei 
consumatorilor şi investitorilor.

Prezentul regulament introduce o abordare 
de reglementare comună pentru a spori 
integritatea, transparenţa, responsabilitatea 
şi buna guvernanţă a activităţilor de rating 
de credit, contribuind astfel la calitatea 
ratingurilor de credit acordate în Uniune şi 
la buna funcţionare a pieţei interne şi 
asigurând, în acelaşi timp, un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor şi a 
investitorilor. Acesta stabileşte condiţiile 
de acordare a ratingurilor de credit, precum 
şi regulile referitoare la organizarea şi la 
modul în care acţionează agenţiile de rating 
de credit, inclusiv acţionarii şi membrii 
acestora, în vederea promovării 
independenţei agenţiilor de rating de credit, 
a evitării conflictelor de interese şi a 
consolidării protecţiei consumatorilor şi 
investitorilor.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul (a) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(a) „rating de credit” înseamnă un 
serviciu de informaţii pus la dispoziţia 
investitorilor şi consumatorilor, acordat
pe baza unui sistem de clasificare bine 
stabilit şi definit al categoriilor de rating
şi care face obiectul unui regim de 
răspundere civilă, referitor la bonitatea 
unei entităţi, a unei creanţe sau a unei 
obligaţii financiare, a unui titlu de 
creanţă sau a unei acţiuni preferenţiale 
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şi altor instrumente financiare ori a unui 
emitent de astfel de creanţe sau obligaţii 
financiare, titluri de creanţă sau acţiuni 
preferenţiale şi alte instrumente 
financiare;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 3 se adaugă următorul 
aliniat:
(2a) AEVMP prezintă proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, prin 
care este elaborată în continuare şi, dacă 
este cazul, adaptată definiţia ratingului de 
credit prevăzută la alineatul (1a) şi 
excepţiile prevăzute la alineatul (2), pe 
baza unei revizuiri periodice.
Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menţionate la primul 
paragraf, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) se introduce următoarea literă:
„(ea) „analist secundar de rating” 
înseamnă o persoană care are sarcina de 
a sprijini activitatea unui analist 
principal;”

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera w

Textul propus de Comisie Amendamentul

(w) «perspectivă de rating» înseamnă o 
opinie privind direcţia probabilă a unui 
rating de credit pe termen scurt şi mediu.”;

(w) «perspectivă de rating» înseamnă o 
declaraţie privind direcţia probabilă a unui 
rating de credit pe termen scurt şi mediu, 
inclusiv avertismentul privind posibila 
modificare a unui rating de credit, bazat 
pe criterii obiective.”;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera wa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(wa) „rating nesolicitat” înseamnă un 
rating de credit pe care agenţiile de rating 
de credit îl acordă în alte circumstanţe 
decât în urma solicitării emitentului.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera wc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(wc) „rata de acurateţe” înseamnă rata 
menită să măsoare capacitatea unei 
agenţii de rating de credit de a acorda 
ratinguri ridicate emitenţilor care nu vor 
intra în incapacitate de plată şi ratinguri 
scăzute emitenţilor care vor intra în 
incapacitate de plată;”

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 4a

Ratingurile datoriei suverane
(1) Atunci când o agenţie de rating de 
credit acordă un rating al datoriei 
suverane, specificitatea ratingului 
respectiv şi impactul în ceea ce priveşte 
stabilitatea financiară în general sunt 
luate în considerare în mod 
corespunzător.
(2) Un stat membru poate decide să nu 
permită acordarea unui rating al datoriei 
sale suverane. Ratingurile nesolicitate ale 
datoriei suverane sunt interzise.
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(3) Ratingurile solicitate ale datoriei 
suverane sunt pe deplin în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (5).”

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a Articolul 5a
Încredere excesivă acordată ratingurilor de 

credit de către instituţiile financiare
Încredere excesivă acordată ratingurilor de 

credit de către instituţiile financiare
Instituţiile de credit, societăţile de 
investiţii, întreprinderile de asigurări şi de 
reasigurări, instituţiile pentru furnizarea de 
pensii ocupaţionale, societăţile de 
administrare şi de investiţii, administratorii 
fondurilor de investiţii alternative şi 
contrapartidele centrale, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) nr. xx/201x 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
din xx xxx 201x privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapartidele centrale şi registrele 
centrale de tranzacţii trebuie să facă 
propriile evaluări ale riscului de credit şi nu 
să se bazeze în mod exclusiv sau automat
pe ratinguri de credit pentru evaluarea 
bonităţii unei entităţi sau a unui instrument 
financiar. Autorităţile competente 
însărcinate cu supravegherea acestor 
întreprinderi verifică atent caracterul 
adecvat al proceselor de evaluare a 
creditului desfăşurate de întreprinderi.

Instituţiile de credit, societăţile de 
investiţii, întreprinderile de asigurări şi de 
reasigurări, instituţiile pentru furnizarea de 
pensii ocupaţionale, societăţile de 
administrare şi de investiţii, administratorii 
fondurilor de investiţii alternative şi 
contrapartidele centrale, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) nr. xx/201x 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
din xx xxx 201x privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapartidele centrale şi registrele 
centrale de tranzacţii trebuie să facă 
propriile evaluări ale riscului de credit şi nu 
să se bazeze în mod exclusiv pe ratinguri 
de credit pentru evaluarea bonităţii unei 
entităţi sau a unui instrument financiar. 
Autorităţile competente însărcinate cu 
supravegherea acestor întreprinderi verifică 
atent caracterul adecvat al proceselor de 
evaluare a creditului desfăşurate de 
întreprinderi.

Or. en



PE480.852v03-00 22/38 PR\892526RO.doc

RO

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Nulitatea cerinţelor contractuale care se 
bazează în mod excesiv pe ratingurile 
externe în gestionarea portofoliilor 
individuale sau colective 
(1) Orice dispoziţie contractuală în 
virtutea căreia un produs de gestionare 
colectivă sau individuală a unui 
portofoliu impune alegerea unor valori 
mobiliare care cuprind portofoliul ce 
urmează a fi gestionat şi se bazează în 
mod exclusiv pe ratinguri externe este 
nulă.
(2) Orice dispoziţie contractuală care 
permite unui creditor să solicite 
rambursarea anticipată a obligaţiunilor 
de către emitentul acestora înainte de 
scadenţa lor normală, în urma scăderii 
ratingului extern acordat titlului, este 
nulă.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5d
Încrederea excesivă acordată ratingurilor 

de credit în cadrul legislaţiei UE
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Legislaţia Uniunii nu face referire la 
ratingurile de credit în scopuri de 
reglementare şi toate dispoziţiile cuprinse 
în legislaţia sectorială care prevăd 
obligaţia de a ţine cont de ratinguri 
înainte de a investi sau de a consilia cu 
privire la investiţii sunt revocate. Până la 
...*, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport detaliat 
privind implementarea prezentului articol 
în legislaţia Uniunii, însoţit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative. Raportul 
conţine recomandări privind dezvoltarea 
propriilor capacităţi de rating, pentru a 
evita reacţiile prociclice automate la 
modificarea ratingurilor. 
____________
* JO: a se introduce data: şase luni de la 
data intrării în vigoare.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 6, partea introductivă de 
la alineatul (3) se înlocuieşte cu 
următorul text:
“(3) La cererea unei agenţii de rating al 
creditelor, AEVMP poate acorda 
respectivei agenţii de rating al creditelor 
o derogare de la respectarea cerinţelor 
prevăzute la punctele 2, 5, 6 şi 9 din 
secţiunea A a anexei I şi la articolul 7
alineatele (2) şi (4), dacă agenţia de 
rating al creditelor în cauză poate 
demonstra că respectivele cerinţe nu 
sunt proporţionale cu natura, amploarea 
şi complexitatea activităţii sale, precum 
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şi cu natura şi gama ratingurilor de 
credit acordate şi că:”; 

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. La articolul 6 alineatul (3), litera (a) 
se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) agenţia de rating are mai puţin de 
50 de analişti de rating;”

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7c. La articolul 6 se adaugă următorul 
aliniat:
„(3a) AEVMP elaborează orientări în 
conformitate cu articolul 16 litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, prin 
care se instituie noi modele de plată 
pentru a asigura că selectarea şi 
remunerarea agenţiilor de rating de credit 
sunt pe deplin independente de entitatea 
căreia i se acordă ratingul, în aşteptarea 
concluziilor raportului prezentat de 
Comisie privind modelul „emitentul 
plăteşte” în conformitate cu articolul 39 
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alineatul (1).”

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit care deţine 
minimum 5 % din capitalul agenţiei 
respective sau din drepturile de vot în 
cadrul acesteia nu trebuie

(1) Un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit nu trebuie

(a) să deţină 5 % sau mai mult din 
capitalul oricărei alte agenţii de rating de 
credit. Această interdicţie nu se aplică 
participaţiilor deţinute în organisme de 
plasament colectiv diversificat, inclusiv 
fondurile de plasament precum fondurile 
de pensii sau asigurările de viaţă, cu 
condiţia ca participaţiile în organisme de 
plasament colectiv diversificat să nu îl 
plaseze pe acesta în poziţia de a exercita o 
influenţă semnificativă asupra 
activităţilor acestor organisme;

(a) să fie acţionar sau membru al unei alte 
agenţii de rating de credit sau să deţină, în 
mod direct sau indirect, participaţii în 
capitaluri proprii în respectiva agenţie de 
rating de credit;

(b) să aibă dreptul sau competenţa de a 
exercita 5 % sau mai mult din drepturile 
de vot în cadrul oricărei alte agenţii de 
rating de credit;
(c) să aibă dreptul sau competenţa de a 
numi sau de a demite membri ai 
organismului de administraţie, de 
conducere sau de supraveghere al oricărei 
alte agenţii de rating de credit;

(c) să aibă dreptul sau competenţa de a 
numi sau de a demite membri ai 
organismului de administraţie, de 
conducere sau de supraveghere al oricărei 
alte agenţii de rating de credit;

(d) să fie membru în organismul de 
administraţie, de conducere sau de 
supraveghere al oricărei alte agenţii de 
rating de credit;

(d) să fie membru în organismul de 
administraţie, de conducere sau de 
supraveghere al oricărei alte agenţii de 
rating de credit;

(e) să aibă competenţa de a exercita sau să (e) să aibă competenţa de a exercita sau să 
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exercite efectiv o influenţă dominantă sau 
controlul asupra oricărei alte agenţii de 
rating de credit.

exercite efectiv o influenţă dominantă sau 
controlul asupra oricărei alte agenţii de 
rating de credit.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6aa
Interzicerea fuziunilor între şi a 

achiziţiilor unor agenţii de rating de 
credit

Unei agenţii de rating de credit 
înregistrate, care a generat peste 20% din 
veniturile anuale totale din activităţi 
legate de ratingul de credit în Uniunea 
Europeană sau care aparţine unui grup 
de agenţii de rating care au generat astfel
de venituri, nu i se permite să fuzioneze 
cu sau să achiziţioneze o altă agenţie de 
rating de credit înregistrată pentru o 
perioadă de 10 ani de la ...*, cu excepţia 
cazului în care aparţin aceluiaşi grup de 
agenţii de rating de credit începând cu 
...*.
____________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 6ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6ba
Procentul maxim al ratingurilor solicitate
Pentru domeniul ratingurilor bancare, ale 
asigurărilor şi ale companiilor, procentul 
maxim al ratingurilor solicitate pentru 
fiecare dintre cele trei clase de active este 
stabilit la 25% din piaţă în termeni de 
valoare noţională. 
Pentru produsele financiare structurate, 
procentul maxim al ratingurilor solicitate 
este stabilit la 25% din piaţă în termeni de 
valoare noţională.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru fiecare clasă de active, 
analistul principal de rating şi analistul 
secundar de rating nu monitorizează mai 
mult de opt şi, respectiv, zece emitenţi.

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perspectivele de rating nu sunt publicate 
în ceea ce priveşte ratingurile datoriilor 
suverane. În cazul în care există factori 
semnificativi care fac necesară o 
revizuire, agenţia de rating de credit 
publică un rating prin care sunt explicate 
motivele obiective ce justifică o 
actualizare a ratingului.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ratingurile solicitate ale datoriei 
suverane sunt prezentate într-un mod care 
asigură că specificităţile individuale ale 
unei ţări au fost analizate. Declaraţiile 
prin care este anunţată revizuirea unui 
anumit grup de ţări sunt interzise, chiar 
dacă acestea sunt însoţite de raporturi de 
ţară individuale.

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 10 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenţiile de rating de credit se asigură 
că ratingurile de credit şi perspectivele de 
rating sunt prezentate şi prelucrate în 
conformitate cu cerinţele prevăzute în 
anexa I secţiunea D.”

(2) Agenţiile de rating de credit se asigură 
că ratingurile de credit şi perspectivele de 
rating sunt prezentate şi prelucrate în 
conformitate cu cerinţele prevăzute în 
anexa I secţiunea D. Agenţiile de rating de 
credit nu prezintă alţi factori în afara 
celor legaţi de ratinguri şi evită orice 
opinii sau analize care depăşesc sfera de 
aplicare a ratingurilor.”

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până în momentul publicării pe piaţă 
a informaţiilor privind ratingul, agenţia 
de rating de credit păstrează caracterul 
confidenţial al acestor informaţii. Agenţia 
de rating de credit deţine o listă cu 
persoanele care au acces la informaţii 
înainte de publicare şi cu persoanele 
cărora li s-au dezvăluit aceste informaţii 
înainte de publicare.
Lista cu persoanele cărora li s-a 
comunicat ratingul în prealabil ar trebui 
să se limiteze la persoanele identificate în 
acest scop de către fiecare entitate căreia i 
s-a acordat ratingul.
Se aplică articolul 6 din Directiva 
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2003/6/CE privind prelucrarea 
informaţiilor confidenţiale şi lista 
persoanelor care au acces la informaţii 
privilegiate.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b
Performanţa agenţiilor de rating de credit
(1) Orice agenţie de rating de credit 
înregistrată sau certificată publică ratele 
de intrare în incapacitate de plată pentru 
fiecare clasă de active în cadrul fiecărei 
categorii de rating şi ratele de acurateţe 
pentru fiecare clasă de active. AEVMP 
prezintă observaţii cu privire la aceste 
rate, subliniind punctele forte şi punctele 
slabe ale fiecărei agenţii de rating de 
credit.
(2) AEVMP analizează şi evaluează 
performanţele agenţiilor de rating de 
credit, utilizând datele colectate în 
registrul său central (CEREP). AEVMP 
compară ratele de intrare în incapacitate 
de plată ale agenţiilor de rating de credit 
şi ratele de acurateţe pentru fiecare clasă 
de active. AEVMP publică un raport 
anual privind evaluarea sa comparativă, 
inclusiv un sistem de rating al 
performanţei.
(3) Raportul anual se publică pe site-ul 
internet al AEVMP.

Or. en
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Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 35a – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Regimul de răspundere civilă 
aplicabil este acela al ţării în care îşi are 
reşedinţa obişnuită investitorul care 
suferă prejudiciul în momentul producerii 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) UE evaluează pe plan intern 
bonitatea statelor membre ale Uniunii 
Europene. În acest scop, se instituie o 
agenţie publică europeană de rating de 
credit independentă, sau i se 
încredinţează unei instituţii existente 
independente a Uniunii sarcina de a 
evalua bonitatea datoriei suverane a 
statelor membre. Până la data de ...*, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului, în cadrul căruia 
este evaluată posibilitatea conferirii 
acestei sarcini în temeiul prezentului 
articol unei instituţii noi sau uneia 
existente şi elaborează o recomandare, 
însoţită de o propunere legislativă. 
Comisia evaluează, de asemenea, 
necesităţile de personal şi de resurse, în 
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vederea asigurării independenţei depline 
a acestei instituţii. 
___________
*A se introduce data JO: şase luni de la 
data intrării în vigoare.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Articolul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 39a

Personalul şi resursele AEVMP
Până la data de ...*, AEVMP îşi evaluează 
necesităţile de personal şi de resurse 
rezultate din preluarea competenţelor şi 
atribuţiilor sale în temeiul prezentului 
regulament şi prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.
___________
*A se introduce data JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare.”

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Anexa I – secţiunea B – punctul 3 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(aa) un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit care deţine, în 
mod direct sau indirect, minimum 10% 
din capitalul ori din drepturile de vot ale 
respectivei agenţii de rating de credit sau 
este în alt mod în măsură să exercite o 
influenţă semnificativă asupra 
activităţilor agenţiei de rating de credit, 
deţine, în mod direct sau indirect, 
instrumente financiare ale entităţii căreia i 
se acordă rating sau ale unei părţi terţe 
legate de aceasta sau deţine, în mod direct 
sau indirect, participaţii în capitaluri 
proprii în entitatea sau partea respectivă, 
altele decât participaţiile în organismele de 
plasament colectiv diversificat, inclusiv 
fondurile administrate, cum ar fi fondurile 
de pensii sau asigurările de viaţă, care nu îl 
plasează în poziţia de a exercita o influenţă 
semnificativă asupra activităţilor 
organismului respectiv;”;

„(aa) un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit deţine, în mod 
direct sau indirect, instrumente financiare 
ale entităţii căreia i se acordă rating sau ale 
unei părţi terţe legate de aceasta sau deţine, 
în mod direct sau indirect, participaţii în 
capitaluri proprii în entitatea sau partea 
respectivă, altele decât participaţiile în 
organismele de plasament colectiv 
diversificat, inclusiv fondurile 
administrate, cum ar fi fondurile de pensii 
sau asigurările de viaţă, care nu îl plasează 
în poziţia de a exercita o influenţă 
semnificativă asupra activităţilor 
organismului respectiv;”;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Anexa I – secţiunea B – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ba) ratingul de credit acordat priveşte o 
entitate căreia i se acordă un rating sau o 
parte terţă legată de aceasta care deţine, în 
mod direct sau indirect, minimum 10% din 
capitalul ori din drepturile de vot ale 
agenţiei de rating de credit în cauză;”;

„(ba) ratingul de credit acordat priveşte o 
entitate căreia i se acordă un rating sau o 
parte terţă legată de aceasta care deţine, în 
mod direct sau indirect, capital ori drepturi
de vot ale agenţiei de rating de credit în 
cauză;”;

Or. en
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Amendamentul 42

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul iv
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Anexa I – secţiunea B – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ca) un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit care deţine, în 
mod direct sau indirect, minimum 10% 
din capitalul ori drepturile de vot ale 
respectivei agenţii de rating de credit sau 
este în alt mod în măsură să exercite o 
influenţă semnificativă asupra 
activităţilor agenţiei de rating de credit,
este membru al organismului de 
administraţie sau de supraveghere al 
entităţii căreia i se acordă un rating sau al 
unei părţi terţe legate de aceasta;”;

„(ca) un acţionar sau un membru al unei 
agenţii de rating de credit este membru al 
organismului de administraţie sau de 
supraveghere al entităţii căreia i se acordă 
un rating sau al unei părţi terţe legate de 
aceasta;”;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera f
Regulamentul (CE) nr. 1060/2009
Anexa I – secţiunea D – punctul 5 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) la punctul 5, primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:

(f) la punctul 5, primul paragraf se elimină.

5. Atunci când publică un rating de credit 
sau o perspectivă de rating, agenţia de 
rating de credit explică, în comunicatul de 
presă sau în rapoarte, principalele 
elemente care se află la baza acestui 
rating de credit sau a perspectivei de 
rating.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Contextul propunerii

Activităţile agenţiilor de rating de credit au un impact profund asupra comportamentului 
actorilor economici şi financiari şi asupra vieţii instituţiilor publice; acestea continuă să 
trezească un mare interes în rândul publicului şi dau naştere unor dezbateri politice aprinse. 
Prin urmare, reglementarea acestora reprezintă un aspect specific extrem de sensibil al 
procesului mai general de reformă a modului de funcţionare a pieţelor financiare.

Instituţiile europene au abordat acest subiect nu cu mult timp în urmă, în cadrul 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 şi, ulterior, al Regulamentului (CE) nr. 513/2011, un act 
de modificare legat de reforma supravegherii financiare, al cărui scop principal l-a reprezentat 
conferirea unor competenţe şi responsabilităţi specifice autorităţii de supraveghere nou 
înfiinţate (AEVMP). La rândul său, PE a adoptat, în iunie 2011, o rezoluţie nelegislativă 
(bazată pe o comunicare a Comisiei din iunie 2010), prin care a solicitat un cadru de 
reglementare mai solid şi a subliniat nevoia de diminuării încrederii excesive acordate 
agenţiilor de rating.

Faptul că se încearcă o a treia abordare într-un interval de doi ani şi ceva demonstrează 
complexitatea acestei chestiuni, precum şi necesitatea găsirii unor soluţii mai eficiente pentru 
unele probleme încă nerezolvate. 

2. Principalele elemente ale propunerii Comisiei
(a) Extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include perspectivele de 
rating
Propunerea de regulament al CE (COM(2011)0747) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1060/2009 se concentrează asupra problemei încrederii excesive acordate de investitori şi 
emitenţi ratingurilor externe ale agenţiilor de rating de credit şi urmăreşte, în consecinţă, 
încurajarea utilizării ratingurilor interne.

Propunerea Comisiei extinde domeniul de aplicare al regulilor privind ratingul pentru a 
include perspectivele de rating. Textul modificat prevede, în special, ca agenţiile de rating să 
specifice intervalul de timp în care este aşteptată o modificare a ratingului.

(b) Modificări în ceea ce priveşte utilizarea ratingurilor de credit
Articolul 5a din noul regulament interzice anumitor entităţi financiare să îşi bazeze evaluările 
de bonitate în mod exclusiv pe ratingurile externe. Această normă se conformează principiilor 
stabilite de CSF în octombrie 2010, pentru a reduce încrederea acordată ratingurilor stabilite 
de agenţiile de rating de credit. Alte modificări vizează evitarea riscului pe care îl prezintă o 
încredere excesivă în ratinguri din partea operatorilor de pe pieţele financiare în ceea ce 
priveşte instrumentele financiare structurate. Emitenţii de instrumente financiare structurate 
vor trebui să solicite simultan două ratinguri din partea a două agenţii de rating diferite.

În sfârşit, în ceea ce priveşte OPCVM şi administratorii fondurilor de investiţii alternative, se 
solicită legislatorilor naţionali să asigure că legislaţia comunitară este transpusă în aşa fel 
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încât să consolideze principiul de evitare a încrederii excesive acordate ratingurilor de credit.

(c) Independenţa agenţiilor de rating
La acest punct, este vorba despre un set de modificări menite să soluţioneze conflictele de 
interese ce implică modelul „emitentul plăteşte” şi acţionarii agenţiilor de rating de credit. 
Aici sunt stabilite câteva principii: (a) limita maximă privind participaţiile, prin care niciun 
membru sau acţionar al unei agenţii de rating nu poate deţine mai mult de 5% în altă agenţie; 
(b) principiul rotaţiei (în cazul ratingurilor solicitate) care se aplică agenţiilor de rating 
angajate de un emitent, al cărui scop este acela de a asigura că nicio agenţie nu rămâne 
angajată pentru o perioadă mai mare de trei ani sau mai mare de un an în cazul în care acordă 
ratinguri la mai mult de zece instrumente de datorie emise de către emitent. Rotaţia 
obligatorie a agenţiilor de rating are scopul de a crea o concurenţă sporită pe piaţa de rating.

(d) Divulgarea ratingurilor
Propunerea înăspreşte obligaţiile care se aplică divulgării ratingurilor către emitenţi, pentru a 
furniza unei entităţi căreia i s-a acordat un rating timpul şi posibilitatea de a verifica dacă 
ratingul conţine erori şi a-l respinge.

(e) Ratingurile datoriei suverane
Ratingurile datoriei suverane constituie, indubitabil, un aspect separat. Pentru prima dată, 
acest punct este evidenţiat pentru a sublinia faptul că normele care guvernează ratingurile 
datoriei suverane, în orice formă s-ar prezenta acestea, ar trebui consolidate, în vederea 
atingerii unui standard mai ridicat al ratingurilor. Articolul 8 alineatul (2) prevede că agenţiile 
de rating de credit trebuie să revizuiască ratingurile suverane o dată la şase luni, în loc de o 
dată la douăsprezece luni. Ratingurile ar trebui să fie publicate numai după încheierea 
activităţii şi cu cel puţin o oră înainte de deschiderea locurilor de tranzacţionare în UE. 
Agenţiilor de rating trebuie să li se impună noi obligaţii privind transparenţa, în special în 
ceea ce priveşte resursele umane implicate în emiterea ratingurilor.

(f) Agenţia europeană de rating
Contrar celor solicitate de către PE în propunerea sa de rezoluţie din 8 iunie 2011, propunerea 
Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 nu prevede instituirea unei 
agenţii europene de rating. Cu toate acestea, în contextul prezentului raport, această chestiune 
ar trebui rediscutată.

(g) Alte noutăţi relevante privesc verificarea metodologiilor de rating ale agenţiilor de rating 
de credit de către AEVMP şi un regim de răspundere civilă pentru agenţiile de rating de 
credit, care să aibă la bază principiul inversării sarcinii probei.

În general, lucrurile propuse sunt foarte importante şi pot fi în mare parte sprijinite, dar 
anumite puncte trebuie clarificate şi consolidate, pentru a evita efecte nedorite la 
implementarea măsurilor. 

3. Propunerile raportorului
Unele dintre amendamentele raportorului se înscriu în direcţia trasată de textul Comisiei, în 
vreme ce altele încearcă să adreseze chestiuni neabordate în noul regulament propus, 
prezentând sugestii inovatoare şi indicând posibile soluţii alternative.
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 Principalele puncte la care se referă amendamentele sunt:
1) Pentru a elimina actuala definiţie a „ratingului de credit” drept „opinie”, ratingul este 

redefinit drept „serviciu de informaţii”;
2) Ratingurile nesolicitate ale datoriei suverane sunt interzise, iar Comisiei i se solicită să 

decidă dacă există vreo instituţie care ar putea acorda ratinguri bonităţii statelor 
membre, sau trebuie instituit un nou organism în acest scop;

3) Normele în vigoare trebuie revizuite cu atenţie, mergând mai departe de ce este deja 
prevăzut în noul regulament propus, în vederea eliminării complete a obligaţiilor 
impuse părţilor interesate publice şi private de a permite automat ratinguri şi 
consecinţele acestora (acest lucru se aplică în mod special dispoziţiilor contractuale, în 
virtutea cărora valorile mobiliare sunt vândute în mod automat în cazul scăderii 
ratingului sau rambursarea este anticipată în cazul în care ratingul se află sub un 
anumit nivel);

4) Sunt interzise participaţiile încrucişate în ceea ce priveşte gestionarea sau controlul 
mai multor agenţii de rating; agenţiile de rating nu pot deţine acţiuni sau interese 
financiare în cadrul entităţilor cărora li se acordă ratingul;

5) Pot fi impuse restricţii asupra activităţilor de fuziune şi achiziţii ale agenţiilor de rating 
care au generat deja un volum substanţial de afaceri în domeniul activităţii de rating în 
UE;

6) Pot fi impuse limite privind cotele de piaţă în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau 
valoarea ratingurilor operatorilor financiari şi ale produselor structurate;

7) AEVMP i se atribuie sarcina de a prezenta o evaluare anuală a eficacităţii şi 
performanţei agenţiilor de rating de credit, pe baza unor criterii precise;

8) AEVMP ar trebui să elaboreze noi propuneri privind modelele de plată, prin care 
selectarea şi remunerarea agenţiilor de rating să fie complet independente de entităţile 
cărora li se acordă ratingul.

 Obiectivul principal este, prin urmare, acela de a lansa o dezbatere care va permite abordări şi 
puncte de vedere diferite, dar care va reaşeza, cu toate acestea, agenţiile de rating de credit 
într-o dimensiune adecvată, în care ratingurile acestora ar trebui privite drept informaţii 
demne de a fi luate în considerare, fără ca agenţiile de rating să se bucure de un statut special 
sau să influenţeze în mod automat activităţile operatorilor economici şi financiari şi ale 
instituţiilor publice prin intermediul unor efecte prociclice dăunătoare. În acest sens, trebuie 
să se pună capăt unei situaţii în care programarea şi modalitatea de comunicare sunt mult prea 
des decise în mod unilateral de către agenţiile de rating, chiar atunci când informaţiile 
comunicate nu sunt cu totul noi sau originale, în mod special în ceea ce priveşte analizele 
referitoare la situaţia şi perspectivele administraţiilor publice.


