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* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1060/2009 o bonitetnih agencijah
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0747),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0420/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola (št. 2) o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne...1 ,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...2 ,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pomen obetov glede bonitetne ocene 
za vlagatelje in izdajatelje ter njihovi 
učinki na trge se lahko primerjajo s 
pomenom in učinki bonitetnih ocen. Zato 
morajo vse zahteve Uredbe (ES) 
št. 1060/2009, katerih namen je odpraviti 
nasprotja interesov pri bonitetnem 
ocenjevanju ter zagotoviti njegovo točnost 
in preglednost, veljati tudi za obete glede 
bonitetne ocene. Trenutna nadzorna praksa 
kaže, da se številne zahteve Uredbe 
uporabljajo pri obetih glede bonitetne 
ocene. Ta uredba uvaja opredelitev obetov 
glede bonitetne ocene in pojasnjuje, katere 
določbe veljajo za takšne obete. S tem se 
bodo razjasnila pravila in zagotovila 
pravna varnost. Opredelitev obetov glede 
bonitetne ocene po tej uredbi bi morala 
obsegati tudi mnenja glede kratkoročnega 
verjetnega gibanja bonitetne ocene, ki so 
splošno znana kot bonitetna opazovanja 
(t. i. credit watch).

(4) Pomen obetov glede bonitetne ocene 
za vlagatelje in izdajatelje ter njihovi 
učinki na trge se lahko primerjajo s 
pomenom in učinki bonitetnih ocen. Zato 
bi morale vse zahteve Uredbe (ES) 
št. 1060/2009, katerih namen je odpraviti 
nasprotja interesov pri bonitetnem 
ocenjevanju ter zagotoviti njegovo točnost 
in preglednost, veljati tudi za obete glede 
bonitetne ocene. Trenutna nadzorna praksa 
kaže, da se številne zahteve Uredbe 
uporabljajo pri obetih glede bonitetne 
ocene. Ta uredba uvaja opredelitev obetov 
glede bonitetne ocene in pojasnjuje, katere 
določbe veljajo za takšne obete. S tem se 
bodo razjasnila pravila in zagotovila 
pravna varnost. Opredelitev obetov glede 
bonitetne ocene po tej uredbi bi morala 
obsegati tudi mnenja glede kratkoročnega 
verjetnega gibanja bonitetne ocene, ki so 
splošno znana kot bonitetna opazovanja 
(t. i. credit watch). Komisija bi morala 
sprejeti osnutke regulativnih tehničnih 
standardov, ki jih pripravi organ ESMA, 
da bi po potrebi v dejavnosti, nadzirane v 
okviru te uredbe, vključila druge objave 
bonitetnih agencij.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba (ES) št. 1060/2009 je že 
prinesla prvo skupino ukrepov za rešitev 

(6) Uredba (ES) št. 1060/2009 je že 
prinesla prvo skupino ukrepov za rešitev 
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vprašanja neodvisnosti in integritete 
bonitetnih agencij ter njihovih dejavnosti 
bonitetnega ocenjevanja. Cilji zagotovitve 
neodvisnosti bonitetnih agencij, odkrivanja 
in obvladovanja kakršnih koli morebitnih 
nasprotij interesov ter njihovega izogibanja 
v največji možni meri so bili že uporabljeni 
kot podlaga za več določb navedene uredbe 
iz leta 2009. Čeprav so obstoječa pravila 
dala dobro podlago, ni videti, da bi imela 
zadosten učinek pri uresničevanju 
navedenih ciljev. Bonitetne agencije še 
vedno niso prepoznane kot dovolj 
neodvisni akterji. Izbira in plačevanje 
bonitetne agencije s strani ocenjevanega 
subjekta (model izdajatelj plača) povzroča 
notranja nasprotja interesov, ki jih 
obstoječa pravila ne odpravljajo v zadostni 
meri. Ta model vključuje spodbude 
bonitetnim agencijam k izdajanju ugodnih 
bonitetnih ocen izdajatelja z namenom 
zagotoviti dolgotrajen poslovni odnos, ki 
prinaša prihodke, ali dodatno delo in 
prihodke. Poleg tega lahko razmerja med 
delničarji bonitetnih agencij in ocenjevanih 
subjektov povzročijo nasprotja interesov, 
ki jih obstoječa pravila ne odpravljajo v 
zadostni meri. Posledično so lahko 
bonitetne ocene, izdane po modelu 
izdajatelj plača, prepoznane kot bonitetne 
ocene, ki ustrezajo izdajatelju, in ne kot 
bonitetne ocene, ki jih potrebuje vlagatelj. 
Za dvig stopnje verodostojnosti bonitetnih 
ocen, izdanih po modelu izdajatelj plača, je 
nujno okrepiti pogoje za neodvisnost, ki 
veljajo za bonitetne agencije, brez 
poseganja v sklepe poročila o modelu 
izdajatelj plača, ki ga mora Komisija v 
skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) 
št. 1060/2009 predložiti do decembra 2012.

vprašanja neodvisnosti in integritete 
bonitetnih agencij ter njihovih dejavnosti 
bonitetnega ocenjevanja. Cilji zagotovitve 
neodvisnosti bonitetnih agencij, odkrivanja 
in obvladovanja kakršnih koli morebitnih 
nasprotij interesov ter njihovega izogibanja 
v največji možni meri so bili že uporabljeni 
kot podlaga za več določb navedene uredbe 
iz leta 2009. Čeprav so obstoječa pravila 
dala dobro podlago, ni videti, da bi imela 
zadosten učinek pri uresničevanju 
navedenih ciljev. Bonitetne agencije še 
vedno niso prepoznane kot dovolj 
neodvisni akterji. Izbira in plačevanje 
bonitetne agencije s strani ocenjevanega 
subjekta (model izdajatelj plača) povzroča 
notranja nasprotja interesov, ki jih 
obstoječa pravila ne odpravljajo v zadostni 
meri. Ta model vključuje spodbude 
bonitetnim agencijam k izdajanju ugodnih 
bonitetnih ocen izdajatelja z namenom 
zagotoviti dolgotrajen poslovni odnos, ki 
prinaša prihodke, ali dodatno delo in 
prihodke. Poleg tega lahko razmerja med 
delničarji bonitetnih agencij in ocenjevanih 
subjektov povzročijo nasprotja interesov, 
ki jih obstoječa pravila ne odpravljajo v 
zadostni meri. Posledično so lahko 
bonitetne ocene, izdane po modelu 
izdajatelj plača, prepoznane kot bonitetne 
ocene, ki ustrezajo izdajatelju, in ne kot 
bonitetne ocene, ki jih potrebuje vlagatelj. 
Za dvig stopnje verodostojnosti bonitetnih 
ocen, izdanih po modelu izdajatelj plača, je 
nujno okrepiti pogoje za neodvisnost, ki 
veljajo za bonitetne agencije, brez 
poseganja v sklepe poročila o modelu 
izdajatelj plača, ki ga mora Komisija v 
skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) 
št. 1060/2009 predložiti do decembra 2012. 
V ta namen bi moral organ ESMA 
pripraviti možne alternativne modele za 
plačila, da se zagotovi, da bosta izbira in 
plačevanje bonitetne agencije v celoti 
neodvisna od ocenjevanega subjekta.

Or. en



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

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za okrepitev konkurence med 
bonitetnimi agencijami bi bilo treba za 
vsako od ocenjevanih področij določiti 
prag, nad katerim bonitetne agencije ne bi 
smele povečati svojega izdajanja 
naročenih bonitetnih ocen. Kot prvič, za 
bančno, zavarovalniško in korporativno 
ocenjevalno področje bi bilo treba najvišji 
delež naročenih bonitetnih ocen za 
vsakega od treh razredov finančnih 
instrumentov določiti na največ 25 % trga 
v smislu nominalnega zneska. Kot drugič, 
za strukturirane finančne produkte bi bilo 
treba najvišji delež naročenih bonitetnih 
ocen določiti na 25 % trga v smislu 
nominalnega zneska. Ta 25-odstotni prag 
je določen iz dveh razlogov: na eni strani 
nobena bonitetna agencija ne bi 
ocenjevala večine izdajateljev 
obveznic/izdaj obveznic za specifičen 
razred finančnih instrumentov; po drugi 
strani pa bi ta ukrep glede na to, da 
izdajatelje obveznic ponavadi ocenjujeta 
dve bonitetni agenciji, omogočil, da več 
bonitetnih agencij izda oceno za največ 
25 % izdajateljev obveznic ali izdaj 
specifičnega razreda finančnih 
instrumentov.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Na neodvisnost bonitetne agencije v 
razmerju do ocenjevanega subjekta lahko 
vpliva tudi morebitno nasprotje interesov 
med pomembnimi delničarji bonitetne 
agencije in ocenjevanega subjekta: delničar 
bonitetne agencije bi lahko bil član 
upravnega odbora ali nadzornega sveta 
ocenjevanega subjekta ali povezane tretje 
osebe. Pravila Uredbe (ES) št. 1060/2009 
so tovrstne primere obravnavala le z vidika 
nasprotij interesov, ki jih povzročijo 
bonitetni analitiki, osebe, odgovorne za 
odobritev bonitetnih ocen, ali drugi 
zaposleni v bonitetni agenciji. Navedena 
uredba pa ni obravnavala potencialnih 
nasprotij interesov, ki jih povzročijo 
delničarji ali družbeniki bonitetnih agencij. 
Z namenom okrepiti videz neodvisnosti
bonitetnih agencij v razmerju do 
ocenjevanih subjektov je primerno 
obstoječa pravila glede nasprotij interesov, 
ki jih povzročijo zaposleni v bonitetnih 
agencijah, razširiti tudi na nasprotja 
interesov, ki jih povzročijo delničarji ali 
družbeniki na pomembnih položajih v 
bonitetni agenciji. Zato bi se bonitetna 
agencija morala vzdržati izdajanja 
bonitetnih ocen ali razkriti morebitno 
ogroženost bonitetne ocene, kadar je 
delničar ali družbenik, ki ima v tej agenciji 
10 % glasovalnih pravic, obenem član 
upravnega odbora ali nadzornega sveta 
ocenjevanega subjekta ali kadar ima 
naložbo v ocenjevanem subjektu. Razen 
tega oseba, ki je delničar ali družbenik s 
pomembnim vplivom na poslovno 
dejavnost bonitetne agencije, ne bi smela 
opravljati posvetovalnih ali svetovalnih 
storitev za ocenjevani subjekt ali povezano 
tretjo osebo glede njene podjetniške ali 
pravne strukture, sredstev, obveznosti ali 

(13) Na neodvisnost bonitetne agencije v 
razmerju do ocenjevanega subjekta lahko 
vpliva tudi morebitno nasprotje interesov 
med pomembnimi delničarji bonitetne 
agencije in ocenjevanega subjekta: delničar 
bonitetne agencije bi lahko bil član 
upravnega odbora ali nadzornega sveta 
subjekta ali povezane tretje osebe, ki je pri 
bonitetni agenciji naročila oceno. Pravila 
Uredbe (ES) št. 1060/2009 so tovrstne 
primere obravnavala le z vidika nasprotij 
interesov, ki jih povzročijo bonitetni 
analitiki, osebe, odgovorne za odobritev 
bonitetnih ocen, ali drugi zaposleni v 
bonitetni agenciji. Navedena uredba pa ni 
obravnavala potencialnih nasprotij 
interesov, ki jih povzročijo delničarji ali 
družbeniki bonitetnih agencij. Z namenom 
okrepiti neodvisnost bonitetnih agencij v 
razmerju do ocenjevanih subjektov je 
primerno obstoječa pravila glede nasprotij 
interesov, ki jih povzročijo zaposleni v 
bonitetnih agencijah, razširiti tudi na 
nasprotja interesov, ki jih povzročijo 
delničarji ali družbeniki na pomembnih 
položajih v bonitetni agenciji. Zato bi se 
bonitetna agencija morala vzdržati 
izdajanja bonitetnih ocen, kadar je delničar 
ali družbenik, ki ima v tej agenciji 10 % 
glasovalnih pravic, obenem član upravnega 
odbora ali nadzornega sveta ocenjevanega 
subjekta ali kadar ima naložbo v 
ocenjevanem subjektu ali je z ocenjevanim 
subjektom ali povezano tretjo stranjo v 
odnosu, ki lahko privede do navzkrižja 
interesov. Razen tega oseba, ki je delničar 
ali družbenik s pomembnim vplivom na 
poslovno dejavnost bonitetne agencije, ne 
bi smela opravljati posvetovalnih ali 
svetovalnih storitev za ocenjevani subjekt 
ali povezano tretjo osebo glede njene 
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dejavnosti. podjetniške ali pravne strukture, sredstev, 
obveznosti ali dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poleg tega bi bil zlasti okrnjen videz 
neodvisnosti bonitetnih agencij, če bi isti 
delničarji ali družbeniki vlagali v različne 
bonitetne agencije, ki niso del iste skupine 
bonitetnih agencij, zlasti če bi takšne 
naložbe dosegle določeno raven, ki bi tem 
delničarjem ali družbenikom omogočila 
izvrševanje določenega vpliva na 
poslovanje bonitetne agencije. Zato bi bilo 
z namenom zagotoviti neodvisnost (in 
videz neodvisnosti) bonitetnih agencij 
primerno določiti strožja pravila glede 
razmerij med bonitetnimi agencijami in 
njihovimi delničarji. Iz tega razloga 
nobena oseba ne bi smela sočasno imeti 5-
ali večodstotnega deleža v več bonitetnih 
agencijah, razen če zadevne agencije niso
del iste skupine.

(15) Poleg tega bi bila lahko zlasti 
okrnjena neodvisnost bonitetnih agencij, 
če bi isti delničarji ali družbeniki vlagali v 
različne bonitetne agencije, ki niso del iste 
skupine bonitetnih agencij. Zato bi bilo z 
namenom preprečiti dejansko ali 
morebitno navzkrižje interesov ter 
zagotoviti neodvisnost bonitetnih agencij 
primerno določiti strožja pravila glede 
razmerij med bonitetnimi agencijami in 
njihovimi delničarji. Iz tega razloga noben 
delničar ali družbenik bonitetne agencije 
ne bi smel sočasno vlagati v drugo 
bonitetno agencijo, razen če ta ni del iste 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Morebitne združitve registriranih 
bonitetnih agencij, zlasti pri katerih so 
udeležene velike agencije, bi pomenile 
zmanjšanje izbire izdajateljev med 
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različnimi agencijami na trgu ter upad 
konkurence. To bo izdajateljem verjetno 
povzročilo težave, kadar morajo imenovati 
eno ali več novih bonitetnih agencij. 
Zaradi tega je primerno, da se bonitetnim 
agencijam prepove vlaganje v druge 
bonitetne agencije ter da se začasno 
prepovejo združitve med velikimi 
bonitetnimi agencijami in njihovimi 
konkurenti.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Cilj, usmerjen v zagotovitev zadostne 
neodvisnosti bonitetnih agencij, vključuje 
preprečitev vlagateljem, da imajo v več 
bonitetnih agencijah sočasno 5 ali več 
odstotkov naložb. Direktiva 2004/109/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v 
zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, 
zahteva, da bi morale osebe, ki 
nadzorujejo 5 % glasovalnih pravic v 
kotirajoči družbi, to javno razkriti, ker je 
med drugim v interesu vlagateljev, da so 
seznanjeni s spremembami v strukturi 
glasovalnih pravic take družbe. Pet 
odstotkov glasovalnih pravic velja tako za 
večinski delež, ki lahko vpliva na 
strukturo glasovalnih pravic v družbi. 
Zato je primerno, da se mejna vrednost 
5 % uporabi za omejitev sočasnega 
vlaganja v več kot eno bonitetno agencijo. 
Ta ukrep ne more veljati za 
nesorazmernega, saj so vse registrirane 
bonitetne agencije v Uniji podjetja, ki ne 
kotirajo na borzi ter zato zanje ne veljajo 

črtano
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pravila v zvezi s preglednostjo in 
postopkovna pravila, ki veljajo za 
kotirajoče družbe v EU. Delovanje 
nekotirajočih podjetij pogosto urejajo 
delničarski protokoli in sporazumi, število 
delničarjev ali družbenikov pa je običajno 
nizko. Tako lahko tudi manjšinski položaj 
v nekotirajoči bonitetni agenciji omogoči 
vpliv. Da pa bi se kljub temu zagotovila 
možnost čistih gospodarskih naložb v 
bonitetne agencije, omejitev sočasnih 
naložb v več bonitetnih agencij ne bi 
veljala za naložbe prek kolektivnih 
naložbenih shem, ki jih upravljajo tretje 
osebe, ki niso odvisne od vlagatelja in niso 
pod njegovim vplivom.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Uporaba bonitetnih ocen ne bi 
smela spodbuditi samodejne reakcije v 
primeru razvrstitve dolžniških 
instrumentov, tako javnih kot zasebnih, v 
nižji razred. V primeru razvrstitve 
državnih dolžniških instrumentov v nižji 
razred se samodejno zniža tudi ocena 
lokalnih organov in družb s sedežem v 
zadevni državi članici, tudi če so finančno 
zdravi. Tako samodejno znižanje ne bi 
smelo privesti do samodejne prodaje 
naslova, saj bi morali vlagatelji sami 
oceniti izdajatelja. 

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) V zvezi z ocenami državnih 
dolžniških instrumentov je pomembno, da 
se prepreči procikličnost na trgu, ki bi  
temeljila zgolj na napovedi možne revizije 
ocene države članice. Zaradi tega za 
državne dolžniške instrumente ne bi smeli 
objaviti nobenih obetov glede bonitetne 
ocene. Kadar revizijo narekujejo 
pomembni dejavniki, bi morala zadevna 
bonitetna agencija objaviti oceno, v kateri 
navede objektivne razloge, ki utemeljujejo 
posodobitev ocene.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Glede na posebnosti bonitetnih ocen 
držav in z namenom zmanjšati tveganje 
nestanovitnosti je primerno od bonitetnih 
agencij zahtevati, da te bonitetne ocene 
objavljajo le v času po zaključku trgovanja 
na mestih trgovanja, ustanovljenih v Uniji, 
in najmanj eno uro pred njihovim 
odprtjem.

(32) Glede na posebnosti bonitetnih ocen 
držav in z namenom zmanjšati tveganje 
nestanovitnosti je primerno od bonitetnih 
agencij zahtevati, da te bonitetne ocene 
objavljajo le v času po zaključku trgovanja 
na mestih trgovanja, ustanovljenih v Uniji, 
in najmanj eno uro pred njihovim 
odprtjem. Poleg tega se zdi primerno 
okrepiti pravila o ravnanju z zaupnimi 
informacijami. Bonitetna agencija bi 
morala imeti možnost, da zadrži javno 
razkritje zaupnih informacij, če taka 
zamuda najverjetneje ne bi zavajala 
javnosti in če lahko izdajatelj dejansko 
zagotovi zaupnost teh informacij. Prav 
tako bi bilo treba omejiti seznam oseb, ki 
lahko prejmejo informacije na podlagi 
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pravila o obvestilu 12 ur pred objavo, 
ocenjevani subjekt pa bi jih moral jasno 
opredeliti. 

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Glede na posebnosti ocen državnih 
dolžniških instrumentov in njihovega 
velikega vpliva ne le na trg, ampak tudi na 
gospodarstvo zadevne države članice, bi 
morali bonitetnim agencijam prepovedati 
zagotavljanje nenaročenih ocen državnih 
dolžniških instrumentov. Če država 
članica ne želi biti ocenjena, imajo 
vlagatelji na razpolago zanesljivo 
dokumentacijo, na podlagi katere lahko 
ocenijo dolg, na primer poročila Komisije, 
Evropske centralne banke (ECB) in 
Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Da bi lahko bolje obravnavali 
vprašanje državnih dolžniških 
instrumentov, bi morala Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o ustanovitvi 
popolnoma neodvisne evropske bonitetne 
agencije, ki bo zadolžena za ocenjevanje 
kreditne sposobnosti dolžniških 
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instrumentov držav članic. V tem poročilu 
bi bilo treba opredeliti, ali lahko obstoječa 
institucija opravlja nalogo ocenjevanja 
državnih dolžniških instrumentov. 
Poročilo bi moralo po potrebi vsebovati 
zakonodajni predlog. Nova evropska 
bonitetna agencija bi morala imeti dovolj 
osebja in virov za zagotavljanje 
visokokakovostne ocene.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32c) Glede na posebnosti ocen državnih 
dolžniških instrumentov in za preprečitev 
nevarnosti razširitve po vseh državah 
članicah bi bilo treba prepovedati izjave z 
napovedjo revizije določene skupine
držav, tudi če jih spremljajo poročila o 
posameznih državah.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 1 –  pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se uvaja skupni regulativni 
pristop za izboljšanje integritete, 
preglednosti, odgovornosti, dobrega 
upravljanja in zanesljivosti dejavnosti 
bonitetnega ocenjevanja, kar bo prispevalo 
h kakovosti izdanih bonitetnih ocen v Uniji 

S to uredbo se uvaja skupni regulativni 
pristop za izboljšanje integritete, 
preglednosti, odgovornosti in dobrega 
upravljanja dejavnosti bonitetnega 
ocenjevanja, kar bo prispevalo h kakovosti 
izdanih bonitetnih ocen v Uniji in k 
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in k nemotenemu delovanju notranjega trga 
ob hkratnem doseganju visoke ravni zaščite 
potrošnikov in vlagateljev. Določa pogoje 
za izdajo bonitetnih ocen in pravila glede 
organizacije in ravnanja bonitetnih agencij, 
vključno z njihovimi delničarji in 
družbeniki, da se spodbuja njihova 
neodvisnost, izogibanje nasprotjem 
interesov ter okrepi zaščita potrošnikov in 
vlagateljev.

nemotenemu delovanju notranjega trga ob 
hkratnem doseganju visoke ravni zaščite 
potrošnikov in vlagateljev. Določa pogoje 
za izdajo bonitetnih ocen in pravila glede 
organizacije in ravnanja bonitetnih agencij, 
vključno z njihovimi delničarji in 
družbeniki, da se spodbuja njihova 
neodvisnost, izogibanje nasprotjem 
interesov ter okrepi zaščita potrošnikov in 
vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (–a) (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka (a) se nadomesti z naslednjim:
"(a) "bonitetna ocena" pomeni 
informacijsko storitev, zagotovljeno 
vlagateljem in potrošnikom, o kreditni 
sposobnosti subjekta, dolga ali finančne 
obveznosti, dolžniških vrednostnih 
papirjev, prednostnih delnic ali drugega 
finančnega instrumenta ali izdajatelja 
takega dolga ali finančne obveznosti, 
dolžniških vrednostnih papirjev, 
prednostnih delnic ali drugega 
finančnega instrumenta, ki se izda na 
podlagi uveljavljenega in opredeljenega 
sistema razvrščanja bonitetnih kategorij
in za katero velja ureditev odgovornosti;“

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 11 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
2a. Organ ESMA predloži osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, v 
katerih na podlagi rednih pregledov 
nadalje pojasni in po potrebi prilagodi 
opredelitev bonitetne ocene iz odstavka 
1(a) ter izjeme iz odstavka 2.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s postopkom iz členov od 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) vstavi se naslednja točka:
„(ea) podporni bonitetni analitik pomeni 
osebo, zadolženo za podpiranje dela 
primarnega analitika;“

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka w

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(w) „obeti glede bonitetne ocene“ pomeni 
mnenje o verjetnem kratkoročnem in 
srednjeročnem gibanju bonitetne ocene.“;

(w) „obeti glede bonitetne ocene“ pomeni 
izjavo o verjetnem kratkoročnem in 
srednjeročnem gibanju bonitetne ocene, 
vključno z bonitetnim opazovanjem, na 
podlagi objektivnih meril“;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka w a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(wa) „nenaročena bonitetna ocena“ 
pomeni bonitetno oceno, ki jo bonitetne 
agencije ne pripravijo po naročilu 
izdajatelja;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka w c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(wc) „koeficient natančnosti“ pomeni 
koeficient, s katerim se meri zmožnost 
bonitetne agencije, da izdajateljem, ki 
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izpolnjujejo obveznosti, dodelijo visoko 
oceno, tistim, ki jih ne, pa nizko;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 4a

Bonitetne ocene državnih dolžniških 
instrumentov

1. Kadar bonitetna agencija izda oceno 
državnih dolžniških instrumentov, se 
ustrezno upoštevajo podrobnosti te ocene 
in učinek glede na finančno stabilnost na 
splošno.
2. Država članica se lahko odloči, da ne 
dovoli bonitetne ocene svojih dolžniških 
instrumentov. Nenaročene ocene državnih 
dolžniških instrumentov so prepovedane.
3. Naročene bonitetne ocene državnih 
dolžniških instrumentov so v celoti v 
skladu s členom 8(5).“

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 5a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a Člen 5a
Preveliko zanašanje finančnih institucij na 

bonitetne ocene
Preveliko zanašanje finančnih institucij na 

bonitetne ocene
Kreditne institucije, investicijska podjetja, 
zavarovalnice in pozavarovalnice, 
institucije za poklicna pokojninska 
zavarovanja, družbe za upravljanje in 
investicijske družbe, upravitelji 
alternativnih investicijskih skladov in 
centralne nasprotne stranke, kot so 
opredeljene v Uredbi (EU) št. xx/201x 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne xx. 
xxx 201x o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 
pripravljajo lastne ocene kreditnega 
tveganja in se pri ocenjevanju kreditne 
sposobnosti subjekta ali kreditne kakovosti 
finančnega instrumenta ne zanašajo 
izključno ali sistematično na bonitetne 
ocene. Organi, pristojni za nadzor teh 
podjetij, so dolžni podrobno preverjati 
ustreznost postopkov podjetij za 
ocenjevanje kreditnega tveganja.

Kreditne institucije, investicijska podjetja, 
zavarovalnice in pozavarovalnice, 
institucije za poklicna pokojninska 
zavarovanja, družbe za upravljanje in 
investicijske družbe, upravitelji 
alternativnih investicijskih skladov in 
centralne nasprotne stranke, kot so 
opredeljene v Uredbi (EU) št. xx/201x 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne xx. 
xxx 201x o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 
pripravljajo lastne ocene kreditnega 
tveganja in se pri ocenjevanju kreditne 
sposobnosti subjekta ali kreditne kakovosti 
finančnega instrumenta ne zanašajo 
izključno na bonitetne ocene. Organi, 
pristojni za nadzor teh podjetij, so dolžni 
podrobno preverjati ustreznost postopkov 
podjetij za ocenjevanje kreditnega 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5c
Neveljavnost pogodbenih zahtev, ki se 
pretirano zanašajo na zunanje ocene pri 
upravljanju posameznih ali kolektivnih 
portfeljev 
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1. Pri kolektivnem ali individualnem 
upravljanju produkta portfelja je vsaka 
pogodbena določba, ki narekuje, da mora 
upravljanje vseh vrednostnih papirjev 
portfelja potekati in temeljiti izključno na 
zunanjih bonitetnih ocenah, neveljavna.
2. Vse pogodbene določbe, ki upniku 
dovoljujejo, da v primeru razvrstitve v 
nižji razred na podlagi zunanje bonitetne 
ocene, dodeljene naslovu, od izdajatelja 
obveznic predčasno zahteva povračilo, ob 
upoštevanju njihovega prvotnega 
namena, so neveljavne.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5d
Preveliko zanašanje na bonitetne ocene v 

zakonodaji EU
Zakonodaja Unije se ne sklicuje na 
bonitetne ocene v regulativne namene in 
vse določbe v sektorski zakonodaji, ki 
določajo obveznost, da se pred vlaganjem 
ali svetovanjem drugim o vlaganju 
upoštevajo bonitetne ocene, se 
razveljavijo. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi podrobno 
poročilo o izvajanju tega člena v 
zakonodaji Unije, po potrebi skupaj z 
zakonodajnimi predlogi. To poročilo 
vsebuje priporočila o razvoju lastnih 
zmogljivosti za bonitetno ocenjevanje, da 
se preprečijo samodejni prociklični odzivi 
na spremembe v ocenah. 
____________
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*UL: vstaviti datum: šest mesecev po 
datumu začetka veljavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V členu 6 se uvodni del odstavka 3 
nadomesti z naslednjim:
„3. ESMA lahko bonitetno agencijo na 
njeno zahtevo oprosti izpolnjevanja 
zahtev iz točk 2, 5, 6 in 9 oddelka A 
Priloge I in členov 7(2) in (4), če lahko 
bonitetna agencija dokaže, da glede na 
naravo, obseg in kompleksnost poslov 
ter naravo in obseg izdaje bonitetnih 
ocen, zahteve niso sorazmerne in da:“ 

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 b (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) V členu 6(3) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) če ima bonitetna agencija manj kot 
50 bonitetnih analitikov,“

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 c (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) V členu 6 se doda naslednji odstavek:
„3a. Organ ESMA v skladu s členom 
16(a) Uredbe (EU) št. 1095/2010 pripravi 
smernice, v katerih opredeli nove modele 
za plačila in zagotovi, da sta izbira in 
plačevanje bonitetnih agencij v celoti 
neodvisna od ocenjevanega subjekta, pred 
predstavitvijo sklepov poročila Komisije o 
modelu „izdajatelj plača“ v skladu s 
členom 39(1).“

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Delničar ali družbenik bonitetne 
agencije, ki ima najmanj 5 % kapitala ali 
glasovalnih pravic v tej agenciji, ne sme:

1. Delničar ali družbenik bonitetne 
agencije ne sme:

(a) imeti 5 ali več odstotkov kapitala v 
kateri koli drugi bonitetni agenciji. Ta 
prepoved ne velja za deleže v razpršenih 
kolektivnih naložbenih shemah, vključno 
z upravljanimi skladi, kot so pokojninski 
skladi in življenjska zavarovanja, pod 
pogojem, da mu deleži v razpršenih 
kolektivnih naložbenih shemah ne 
omogočajo izvrševanja pomembnega 

(a) biti delničar ali družbenik druge 
bonitetne agencije ali biti kakor koli 
drugače neposredno ali posredno 
lastniško udeležen v drugi bonitetni 
agenciji; 
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vpliva na poslovne dejavnosti teh shem;
(b) imeti pravice ali možnosti izvrševati 5 
ali več odstotkov glasovalnih pravic v 
kateri koli drugi bonitetni agenciji;
(c) imeti pravice ali možnosti imenovati ali 
razreševati člane upravnega, poslovodnega 
ali nadzornega organa katere koli druge 
bonitetne agencije;

(c) imeti pravice ali možnosti imenovati ali 
razreševati člane upravnega, poslovodnega 
ali nadzornega organa katere koli druge 
bonitetne agencije;

(d) biti član upravnega, poslovodnega ali 
nadzornega organa katere koli druge 
bonitetne agencije;

(d) biti član upravnega, poslovodnega ali 
nadzornega organa katere koli druge 
bonitetne agencije;

(e) imeti možnosti izvrševati ali dejansko 
izvrševati prevladujoči vpliv v kateri koli 
drugi bonitetni agenciji ali imeti možnosti 
jo obvladovati ali jo dejansko obvladovati.

(e) imeti možnosti izvrševati ali dejansko 
izvrševati prevladujoči vpliv v kateri koli 
drugi bonitetni agenciji ali imeti možnosti 
jo obvladovati ali jo dejansko obvladovati.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6aa
Prepoved združevanja in prevzemov 

nekaterih bonitetnih agencij
Registrirana bonitetna agencija, ki je 
ustvarila več kot 20 % celotnih letnih 
prihodkov iz naslova bonitetnih dejavnosti 
v Uniji ali ki pripada skupini bonitetnih 
agencij, ki so ustvarile takšen dohodek, se 
ne sme združiti z drugo registrirano 
bonitetno agencijo ali je prevzeti v 
obdobju 10 let od ...*, razen če pripadata 
isti skupini bonitetnih agencij od ...*.
____________
*UL: vstaviti datum začetka veljavnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 6b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6ba
Najvišji delež naročenih bonitetnih ocen

Najvišji delež naročenih bonitetnih ocen 
za vsak razred finančnih instrumentov z 
bančniškega, zavarovalniškega in 
korporativnega ocenjevalnega področja se 
določi na 25 % trga v smislu nominalnega 
zneska.
Najvišji delež naročenih bonitetnih ocen 
za strukturirane finančne produkte se 
določi na 25 % trga v smislu nominalnega 
zneska.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za vsak razred finančnih 
instrumentov vodilni bonitetni analitik ne 
spremlja več kot osem izdajateljev, 
podporni bonitetni analitik pa ne več kot 
deset izdajateljev.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obeti glede bonitetne ocene za državne 
dolžniške instrumente se ne objavijo. 
Kadar revizijo narekujejo pomembni 
dejavniki, bonitetna agencija objavi 
oceno, v kateri navede objektivne razloge, 
ki utemeljujejo posodobitev ocene.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročene bonitetne ocene državnih 
dolžniških instrumentov se izdajo na 
način, ki zagotavlja, da so bile analizirane 
posamične posebnosti države. Izjave z 
napovedjo revizije skupine držav so 
prepovedane, četudi jih spremljajo 
poročila o posameznih državah.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 10 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Bonitetne agencije zagotovijo, da so 
bonitetne ocene in obeti glede bonitetne 
ocene predstavljeni ter obdelani v skladu z 
zahtevami iz oddelka D Priloge I.“;

2. Bonitetne agencije zagotovijo, da so 
bonitetne ocene in obeti glede bonitetne 
ocene predstavljeni ter obdelani v skladu z 
zahtevami iz oddelka D Priloge I.
Bonitetne agencije ne predstavijo drugih 
dejavnikov kot tistih, ki so povezani z 
bonitetno oceno, in se vzdržijo vsake 
presoje in analize zunaj obsega ocen.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Bonitetna agencija do razkritja 
informacij v zvezi z bonitetno oceno trgu 
ohrani informacije zaupne. Bonitetna 
agencija vodi seznam oseb, ki imajo 
dostop do informacij pred tem razkritjem, 
in oseb, ki so jim te informacije 
posredovane vnaprej, pred razkritjem.
Seznam oseb, ki so vnaprej obveščene o 
bonitetni oceni, je omejen na osebe, ki jih 
vsak ocenjevani subjekt opredeli v ta 
namen.
Uporablja se člen 6 Direktive 2003/6/ES o 
ravnanju z zaupnimi informacijami in 
seznamu oseb z dostopom do notranjih 
informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b
Uspešnost bonitetnih agencij

1. Vsaka registrirana ali certificirana 
bonitetna agencija objavi svojo stopnjo 
neplačil za vsak razred finančnih 
instrumentov znotraj vsake ocenjevalne 
kategorije in vse koeficiente natančnosti 
za vsak razred finančnih instrumentov.
Organ ESMA poda pripombe o teh 
stopnjah, pri čemer opozori na močne in 
šibke točke vsake bonitetne agencije.
2. Organ ESMA analizira in oceni 
uspešnost bonitetnih agencij z uporabo
podatkov, ki jih ima zbrane v svojem 
centralnem registru (CEREP). Organ 
ESMA primerja stopnje neplačil 
bonitetnih agencij in koeficiente 
natančnosti za vsak razred finančnih 
instrumentov. Organ ESMA objavi letno 
poročilo o svoji primerjalni oceni, 
vključno z ocenjevalnim sistemom za 
uspešnost.
3. Organ ESMA letno poročilo objavi na 
svojem spletnem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 35a – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Uporablja se sistem civilne 
odgovornosti države, v kateri je vlagatelj,
ki je utrpel škodo, v trenutku nastanka 
škode prebival.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. EU notranje oceni kreditno 
sposobnost držav članic Evropske unije. V 
ta namen se ustanovi neodvisna javna 
evropska bonitetna agencija ali pa se 
obstoječi instituciji Unije zaupa naloga 
ocenjevanja kreditne sposobnosti 
dolžniških instrumentov držav članic. 
Komisija do ...* Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo, v katerem 
oceni, ali naj nalogo v skladu s tem 
členom dobi nova ali obstoječa institucija, 
ter z zakonodajnim predlogom poda 
priporočilo. Komisija tudi oceni vprašanja 
osebja in virov, ki so potrebni za 
zagotovitev popolne neodvisnosti 
institucije. 
___________
*UL vstaviti datum: šest mesecev po 
datumu začetka veljavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Uredba (ES) št. 1060/2009
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 39a

Osebje in viri organa ESMA
Organ ESMA do ...* oceni potrebe po 
osebju in virih, ki izhajajo iz prevzema 
njegovih pristojnosti in dolžnosti v skladu 
s to uredbo, ter Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Komisiji predloži poročilo o tem.
___________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev od 
datuma začetka veljavnosti.“

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe– akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka b – točka ii
Uredba (ES) št. 1060/2009
Priloga I – oddelek B – točka 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(aa) ima delničar ali družbenik bonitetne 
agencije, ki ima neposredno ali posredno 
10 ali več odstotkov bodisi kapitala ali 
glasovalnih pravic v tej bonitetni agenciji 
ali ki lahko drugače izvršuje pomemben 
vpliv na poslovne dejavnosti bonitetne 
agencije, neposredno ali posredno v lasti 
finančne instrumente ocenjevanega 
subjekta ali povezane tretje osebe ali 
kakršno koli drugačno neposredno ali 
posredno lastniško udeležbo v tem subjektu
ali osebi, razen deležev v razpršenih 

„(aa) ima delničar ali družbenik bonitetne 
agencije neposredno ali posredno v lasti 
finančne instrumente ocenjevanega 
subjekta ali povezane tretje osebe ali 
kakršno koli drugačno neposredno ali 
posredno lastniško udeležbo v tem subjektu 
ali osebi, razen deležev v razpršenih 
kolektivnih naložbenih shemah, vključno z 
upravljanimi skladi, kot so pokojninski 
skladi ali življenjska zavarovanja, ki mu ne 
omogočajo izvrševanja pomembnega 
vpliva na poslovne dejavnosti sheme;“
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kolektivnih naložbenih shemah, vključno z 
upravljanimi skladi, kot so pokojninski 
skladi ali življenjska zavarovanja, ki mu ne 
omogočajo izvrševanja pomembnega 
vpliva na poslovne dejavnosti sheme;“

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe– akt o spremembi
Priloga I – točka 1 –  točka b – točka iii
Uredba (ES) št. 1060/2009
Priloga I – oddelek B – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'(ba) se bonitetna ocena izda v zvezi z 
ocenjevanim subjektom ali povezano tretjo 
osebo, ki ima neposredno ali posredno 10 
ali več odstotkov bodisi kapitala ali 
glasovalnih pravic v tej bonitetni 
agenciji;“

'(ba) se bonitetna ocena izda v zvezi z 
ocenjevanim subjektom ali povezano tretjo 
osebo, ki ima neposredno ali posredno 
kapital ali glasovalne pravice v tej 
bonitetni agenciji;“

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe– akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka b – točka iv
Uredba (ES) št. 1060/2009
Priloga I – Razdelek B – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'(ca) je delničar ali družbenik bonitetne 
agencije, ki ima neposredno ali posredno 
10 ali več odstotkov bodisi kapitala ali 
glasovalnih pravic v tej bonitetni agenciji 
ali ki lahko drugače izvršuje pomemben 
vpliv na poslovne dejavnosti bonitetne 
agencije, član upravnega odbora ali 
nadzornega sveta ocenjevanega subjekta ali 
povezane tretje osebe;“

'(ca) je delničar ali družbenik bonitetne 
agencije član upravnega odbora ali 
nadzornega sveta ocenjevanega subjekta ali 
povezane tretje osebe.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe– akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka f
Uredba (ES) št. 1060/2009
Priloga I – Razdelek D – točka 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prvi pododstavek točke 5 se nadomesti 
z naslednjim:

(f) prvi pododstavek točke 5 se črta.

5. Kadar bonitetna agencija napove 
bonitetno oceno ali obete glede bonitetne 
ocene, v sporočilih ali poročilih za javnost 
pojasni ključne elemente, na katerih 
bonitetna ocena ali obeti glede bonitetne 
ocene temeljijo.“;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje predloga

Dejavnost bonitetnih agencij močno vpliva na ravnanje gospodarskih in finančnih subjektov 
ter življenje javnih institucij ter še naprej vzbuja veliko zanimanje javnosti, spodbuja pa tudi 
živahno politično razpravo. Njihovo urejanje je zato eden od izredno občutljivih specifičnih 
vidikov splošnejšega procesa reforme delovanja finančnih trgov. 
 To tematiko so evropske institucije obravnavale pred nedavnim v Uredbi št. 1060/2009 in 
poznejši uredbi o spremembi št. 513/2011, povezani z reformo nadzora finančnega sektorja in 
zlasti namenjeni podelitvi posebnih pooblastil novoustanovljenemu organu (ESMA). Evropski 
parlament je to temo obravnaval junija 2011 v nezakonodajni resoluciji (na podlagi sporočila 
Evropske komisije iz junija 2010), v kateri je poudaril, da je treba okrepiti zakonodajni okvir 
in zmanjšati prekomerno zanašanje na bonitetne agencije.
V malo več kot dveletnem obdobju se že tretjič vračamo k tej temi, kar dokazuje, da gre za 
kompleksno vprašanje, hkrati pa tudi, da je treba najti učinkovitejšo rešitev za nekatera še 
nerešena vprašanja. 

2. Najpomembnejši elementi predloga Komisije
a) Razširitev področja uporabe uredbe tudi na obete glede bonitetnih ocen
 Predlog Uredbe Evropske komisije (COM(2011)747 končno) o spremembi Uredbe (ES) št. 
1060/2009 se osredotoča zlasti na težave pri tem, kako zmanjšati prekomerno zanašanje –
zlasti vlagateljev in izdajateljev vrednostnih papirjev – na zunanje ocene bonitetnih agencij in 
posledično spodbujati uporabo notranjih ocen.
Predlog Evropske komisije razširja področje uporabe pravil tudi na obete glede bonitetnih 
ocen. V spremenjenem besedilu se zlasti poziva, naj bonitetne agencije sporočijo, v kolikem 
času se predvideva sprememba ocene.

b) Spremembe v zvezi z uporabo bonitetnih ocen
Člen 5a nove uredbe določa, da se določene finančne institucije pri oceni kreditne sposobnosti 
subjekta ne smejo zanašati le na zunanje bonitetne ocene. Ta določba je v skladu z načeli, ki 
jih je za zmanjšanje zanašanja na ocene agencij oktobra 2010 določil Odbor za finančno 
stabilnost. Namen drugih predlogov sprememb je omiliti tveganje prekomernega zanašanja 
udeležencev na finančnih trgih na ocene, ko gre za strukturirane finančne instrumente. 
Izdajatelji strukturiranih finančnih instrumentov bodo morali hkrati zaprositi za dve bonitetni 
oceni dveh različnih agencij.
Nazadnje se, kar zadeva kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje in upravitelje alternativnih investicijskih skladov, zakonodajalca poziva, naj v fazi 
prenosa zakonodaje Skupnosti vključi načelo preprečevanja prekomernega zanašanja na 
bonitetno oceno.

c) Neodvisnost bonitetnih agencij
Gre za niz sprememb, namenjenih reševanju navzkrižja interesov, ki izhajajo iz modela 
„izdajatelj plača“ in delničarjev bonitetnih agencij. Zlasti so določena nekatera načela: 
a)najvišji prag udeležbe vsakega družabnika ali delničarja agencije v drugi bonitetni agenciji 
je določen na 5 %; b) načelo rotacije (ki se uporablja za naročene bonitetne ocene) za 
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bonitetne agencije, ki jim izdelavo ocene naroči izdajatelj, s čimer se prepreči, da bi ista 
agencija opravljala nalogo več kot tri leta ali več kot eno leto, če ocenjuje več kot deset 
dolžniških instrumentov izdajatelja. Namen obvezne rotacije bonitetnih agencij je povečati 
konkurenco na bonitetnem trgu

d) Sporočanje bonitetnih ocen
Predlog zaostruje obveznosti na področju sporočanja bonitetnih ocen izdajateljem, tako da 
ima ocenjevana institucija dovolj časa in priložnosti, da preveri, ali vsebuje ocena napake, in 
jo izpodbija.

e) Bonitetne ocene državnega dolga
Vprašanje bonitetnih ocen državnega dolga je poglavje, ki ga je treba obravnavati posebej. 
Prvič je to vprašanje izpostavljeno zato, da se poudari potreba po okrepitvi pravil, ki se 
uporabljajo za oceno državnega dolga v katerikoli obliki, da bi dosegli kakovostnejšo oceno. 
Člen 8(2) določa, da morajo bonitetne agencije presoditi oceno državnega dolga vsakih šest 
namesto vsakih dvanajst mesecev. Te ocene je treba sporočiti samo zaprtim trgom in vsaj eno 
uro pred odprtjem mest trgovanja EU. Za bonitetne agencije so predvidene nove obveznosti v 
zvezi s preglednostjo, zlasti kar zadeva uporabo človeških virov, ki se uporabljajo za izdajo 
ocen.

f) Vprašanje evropske bonitetne agencije
V nasprotju s pozivom Evropskega parlamenta v njegovi resoluciji z dne 8. junija 2011, 
predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1060/2009 ne vsebuje predlogov o ustanovitvi Evropske 
bonitetne agencije. Primerno bi bilo v tem poročilu ponovno sprožiti razpravo o tej temi.
g) Druge pomembne novosti zadevajo:
preverjanje metodologij, ki jih uporabljajo bonitetne agencije, s strani organa ESMA, in 
uvedba režima civilnopravne odgovornosti bonitetnih agencij na podlagi načela prevalitve 
dokaznega bremena.

V splošnem gre za zelo pomembne točke, s katerimi se lahko v veliki meri strinjamo, je pa 
treba kljub temu pojasniti in okrepiti nekatere vidike, da pri izvajanju ukrepov ne bi povzročili 
nezaželenih učinkov. 

3. Predlogi poročevalca
Del predlogov sprememb gre v smeri besedila Komisije, medtem ko je namen drugih sprožiti 
vprašanja, ki v predlogu nove uredbe niso obravnavana, predstaviti inovativne predloge in 
pokazati možne alternative rešitve.
 Ti predlogi sprememb zadevajo zlasti:

1) preseganje sedanje opredelitve „bonitetnih ocen“ v smislu „mnenja“, ki se nadomesti z 
novo opredelitvijo, ki temelji na obravnavi ocene kot „dejavnosti storitve 
informiranja“;

2) prepoved nenaročene bonitetne ocene v zvezi z državnim dolgom ter poziv Komisiji, 
naj določi, ali bi lahko obstoječe institucije ocenjevale kreditno sposobnost držav 
članic EU, oziroma za ta namen ustanovi organ;

3) potrebo po novi natančni reviziji veljavnih predpisov poleg tiste, ki je že predvidena v 
novem predlogu uredbe, da bi razveljavili vse določbe, ki javne in zasebne akterje 
zavezujejo k samodejnemu upoštevanju bonitetnih ocen in njihovih posledic (zlasti v 
zvezi z pogodbenimi določbami, ki predvidevajo samodejno prodajo obveznic v 
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primeru zniževanja ocen, ter določbami, ki predvidevajo predčasno odplačilo, če 
ocena pade pod določen prag);

4) uvedbo prepovedi navzkrižnih deležev, če gre za upravljanje ali nadzor več kot ene 
bonitetne agencije, bonitetne agencije pa ne smejo imeti deležev ali finančnih 
interesov v ocenjevanih subjektih; uvedbo prepovedi kapitalskega deleža oziroma 
finančnih interesov v ocenjevanih subjektih za bonitetne agencije;

5) omejitev možnosti nakupa ali združitev bonitetnih agencij, ki so že dosegle pomemben 
obseg poslovanja na področju dejavnosti bonitetnih ocen v EU;

6) možnost uvedbe omejitve tržnih deležev v zvezi s količino in/ali vrednostjo bonitetnih 
ocen finančnih subjektov in strukturiranih produktov;

7) poverjenje naloge organu ESMA, da vsako leto predstavi oceno učinkovitosti in 
uspešnosti delovanja bonitetnih agencij na podlagi natančnih meril;

8) možnost, da izdela organ ESMA nove predloge v zvezi z načini plačevanja, ki bodo 
omogočili, da bo izbiranje in plačevanje bonitetnih agencij popolnoma neodvisno od 
ocenjevanega subjekta.

Glavni cilj je torej odpreti razpravo, ki bo upoštevala različne pristope in stališča, kljub temu 
pa dosegla cilj, da bodo dobile bonitetne agencije ustrezno mesto, pri čemer bodo njihove 
ocene štele kot informacije, ki jih je treba upoštevati, ne da bi imele poseben status ter 
samodejne posledice za dejavnost gospodarskih in finančnih subjektov ter javnih institucij z 
negativnimi procikličnimi učinki. V tem smislu je treba prekiniti razmere, ko bonitetne 
agencije o rokih in načinih sporočanja ocen pogosto odločajo enostransko, ne da bile 
sporočene informacije bistveno nove ali izvirne, zlasti ko gre za analizo stanja in obetov 
javnih uprav.


