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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0616/2011, внесена от Armin Jäger, с германско гражданство, 

относно липсата на прозрачност на процеса на определяне на рейтинги и 
рейтинговите модели на финансовите пазари

1. Резюме на петицията

Властта на рейтинговите агенции над финансовите пазари и държавния дълг е 
очебийна. Вносителят на петицията счита, че както процесът, така и прилаганите 
модели се характеризират с липса на прозрачност. Липсва система за акредитация на 
рейтингови анализатори, както и няма изискване за математическа научна обосновка на 
рейтинговите модели. Макар че Регламент 1060/2010/ЕО и Директива 2009/111/ЕО са 
спомогнали за увеличаването на доверието в рейтинговите агенции, те не успяват да 
заложат критерии за прозрачен процес на определяне на рейтинги и рейтингови 
модели. Вносителят на петицията се е обърнал към комисията по петиции на 
германския Бундестаг с молба за законодателна инициатива в този смисъл. Бундестагът 
е решил да предаде молбата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че при отсъствието на стандартизация на процеса на 
определяне на рейтингите е необходимо допълнително законодателство относно 
дейностите по определяне на кредитния рейтинг. Той признава, че Регламент (ЕС) 
№ 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг1 е довел до някои подобрения, но 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 
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счита, че това не е достатъчно. Той твърди, че процесът на определяне на рейтинги, 
включително рейтинговите методологии и рейтинговите скали, следва да бъде по-
прозрачен и стандартизиран и че следва да има стандартизирана професионална 
квалификация за рейтингови анализатори.

Забележки на Комисията

Регламентът относно агенциите за кредитен рейтинг се прилага изцяло от 7 декември 
2010 г. Той изисква от агенциите за кредитен рейтинг (АКР) да спазват строги правила 
на поведение, за да бъдат смекчени евентуални конфликти на интереси, да се осигури 
високо качество и достатъчна прозрачност на рейтингите и на процеса на определяне на 
рейтинги. Съществуващите агенции за кредитен рейтинг трябваше да подадат 
заявление за регистрация и да се съобразят с изискванията на регламента до 
7 септември 2010 г.
Изменение на Регламента за АКР (Регламент (ЕС) № 513/2011) влезе в сила от 1 юни 
2011 г., като предостави на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) 
изключителни надзорни правомощия по отношение на АКР, регистрирани в ЕС, за да 
се централизира и опрости тяхната регистрация и техният надзор на европейско 
равнище1.

Много от изискванията, предложени от вносителя на петицията, вече съществуват при 
сегашния Регламент за АКР. Всички агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в ЕС, 
трябва да оповестят методологиите и да представят описание на моделите и ключовите 
рейтингови допускания, използвани в техните дейности по определяне на кредитния 
рейтинг. Регламентът за АКР определя също стандарти за качеството на рейтинговите 
методологии на АКР, които трябва да бъдат стриктни, систематични, последователни и 
подлежат на валидиране въз основа на бек-тестове. Агенциите за кредитен рейтинг 
трябва да гарантират също, че целият персонал, включен в дейностите по определяне 
на кредитен рейтинг, притежава подходящи познания и опит за поверените им 
задължения. ЕОЦКП следи и при необходимост налага всички тези изисквания.
Действащият Регламент за АКР не разглежда редица въпроси, свързани с дейности по 
определяне на кредитния рейтинг и използването на рейтингите, включително някои 
въпроси, повдигнати от вносителя на петицията. Става въпрос най-вече за риска от 
предоверяване на кредитните рейтинги от страна на участниците на финансовите 
пазари, високата степен на концентрация на пазара на рейтинги, гражданската 
отговорност на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на инвеститорите, 
конфликтите на интереси във връзка с модела „емитентът заплаща“ и акционерната 
структура на АКР, както и необходимостта от засилена прозрачност и по-добри 
процедури за държавните рейтинги.

За да се обърне внимание на тези въпроси, Европейската комисия прие на 15 ноември 
2011 г. предложение за поправка на Регламента относно АКР (достъпно на:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

                                                                                                                                                  
агенциите за кредитен рейтинг, ОВ L 302, 17.11.2009 г.
1 Регламент (ЕС) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг, OB L 145, 31.5.2011 г.
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Когато бъде прието от Европейския парламент и от Съвета, това предложение 
допълнително ще увеличи прозрачността на кредитните рейтинги и методологии и ще 
подобри процеса на определяне на рейтинги. Комисията предлага в това отношение да 
се изисква от АКР да се провеждат консултации с акционерите относно промените в 
методологиите, а предложените методологии да се представят на ЕОЦКП за оценка на 
тяхното съответствие с действащите изисквания. Тя предлага още всяка АКР да бъде 
задължена да коригира грешки в своите методологии или в тяхното прилагане, както и 
да информира ЕОЦКП, оценяваните лица и обществеността като цяло за наличието на 
подобни грешки. Нещо повече, тя предлага от АКР да се изисква да предоставят насоки 
относно методологиите и допусканията, свързани с рейтингите.

В съответствие с исканията на вносителя на петицията Комисията предлага още да се 
въведат изисквания АКР да оповестяват своите рейтинги на ЕОЦКП, като използват 
хармонизирана рейтингова скала, която ще бъде изработена от ЕОЦКП, за да се 
гарантира, че всички налични рейтинги за дългови инструменти са публикувани под 
формата на Европейски рейтингов индекс (EURIX).

Заключение
Много от въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, вече са разгледани от 
съществуващия Регламент за АКР. ЕОЦКП следи и налага спазването на тези правила 
от страна на АКР.

Новото предложение на Комисията от 15 ноември 2011 г .  относно агенциите за 
кредитен рейтинг е насочено към редица въпроси, повдигнати от вносителя на 
петицията, най-вече относно увеличена прозрачност на кредитните рейтинги и 
методологии, подобрения в процеса на определяне на рейтинги и изискванията към 
агенциите за кредитен рейтинг да използват хармонизирана рейтингова скала, когато 
представят информация на ЕОЦКП относно рейтингите. Предложението предстои да 
бъде обсъдено от Парламента и Съвета.


