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1. Peticijos santrauka

Reitingų agentūrų įtaka finansų rinkoms ir valstybės skolai yra akivaizdi. Peticijos pateikėjas 
mano, kad reitingavimo procesas ir modeliai yra nepakankamai skaidrūs. Nesukurta reitingų 
analitikų akreditavimo sistema, taip pat nenumatytas reikalavimas matematiškai ir moksliškai 
pagrįsti reitingų modelius. Nors Reglamentu (EB) Nr. 1060/2010 ir Direktyva 2009/111/EB 
padidintas pasitikėjimas reitingų agentūromis, jais nebuvo nustatyti skaidraus reitingavimo 
proceso ir skaidrių modelių kriterijai. Peticijos pateikėjas kreipėsi į Vokietijos Bundestago 
peticijų komitetą prašydamas parengti atitinkamus teisės aktus. Bundestagas nusprendė 
perduoti prašymą Europos Parlamentui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad reitingavimo procesas nėra standartizuotas, todėl reikėtų 
papildomų teisės aktų dėl kredito reitingavimo veiklos. Jis pripažįsta, kad Reglamente (EB) 
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų1 atlikta keletas patobulinimų, tačiau mano, kad to 
nepakanka. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad reitingavimo procesas, įskaitant reitingavimo 
metodus ir reitingų skales, turėtų būti skaidresnis ir labiau standartizuotas, o reitingų 

                                               
1 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų 
agentūrų, OL L 302, 2009 11 17.
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analitikams turėtų būti suteikiama standartizuota profesinė kvalifikacija.

Komisijos pastabos
Reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų (KRA reglamentas) visapusiškai pradėtas taikyti 
2010 m. gruodžio 7 d. Jame reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros (KRA) laikytųsi 
griežtų veiklos vykdymo taisyklių, siekiant sušvelninti galimus interesų konfliktus ir užtikrinti 
aukštą reitingų bei reitingavimo proceso kokybę ir pakankamą jų skaidrumą. Veikiančios 
KRA iki 2010 m. rugsėjo 7 d. turėjo kreiptis dėl registracijos ir laikytis reglamento 
reikalavimų.
2011 m. birželio 1 d. įsigaliojo iš dalies pakeistas KRA reglamentas (Reglamentas (ES) 
Nr. 513/2011), kuriuo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) suteikti 
išimtiniai įgaliojimai prižiūrėti ES registruotas KRA, siekiant Europos lygmeniu centralizuoti 
ir supaprastinti jų registraciją ir priežiūrą1.

Daugelis peticijos pateikėjo siūlomų reikalavimų jau numatyti pagal galiojantį KRA 
reglamentą. Visos ES registruotos KRA turi skelbti metodus, modelių aprašus ir pagrindines 
reitingavimo prielaidas, kuriais jos remiasi vykdydamos kredito reitingavimo veiklą. Be to, 
KRA reglamente KRA reitingavimo metodams nustatyti kokybiniai reikalavimai, kurie turi 
būti griežti, sistemingi, tęstiniai ir patvirtinami taikant grįžtamąjį patikrinimą. Kredito reitingų 
agentūros taip pat turi užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie tiesiogiai dalyvauja kredito 
reitingavimo veikloje, turėtų atitinkamas žinias ir patirtį vykdyti pavestas pareigas. Visus 
šiuos reikalavimus prižiūri ir prireikus jų įgyvendinimą užtikrina EVPRI.

Galiojančiame KRA reglamente skirta nepakankamai dėmesio keliems su kredito 
reitingavimo veikla ir reitingų naudojimu susijusių klausimų, įskaitant keletą peticijos 
pateikėjo iškeltų klausimų. Šie klausimai daugiausia susiję su rizika, kad finansų rinkos 
dalyviai gali per daug pasikliauti kredito reitingais, didele koncentracija reitingų rinkoje, 
civiline kredito reitingų agentūrų atsakomybe investuotojams, interesų konfliktais, susijusiais 
su modeliu „emitentas moka“, KRA akcininkų struktūra ir poreikiu užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir tobulinti valstybių reitingų procedūras.
Siekdama spręsti šiuos klausimus, 2011 m. lapkričio 15 d. Europos Komisija priėmė 
pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas KRA reglamentas (pateikiamas interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

Kai šį pasiūlymą priims Europos Parlamentas ir Taryba, juo bus dar labiau padidintas kredito 
reitingų ir metodų skaidrumas ir patobulintas reitingavimo procesas. Šiuo atžvilgiu Komisija 
siūlo reikalauti, kad KRA su suinteresuotaisiais subjektais konsultuotųsi metodų keitimo 
klausimu ir siūlomus metodus pateiktų EVPRI, kad ji įvertintų, ar šie metodai atitinka 
galiojančius reikalavimus. Ji taip pat siūlo kiekvieną KRA įpareigoti taisyti savo metodų ir jų 
taikymo klaidas, taip pat apie šias klaidas informuoti EVPRI, reitinguojamus subjektus ir 
apskritai visuomenę. Be to, Komisija siūlo reikalauti, kad KRA teiktų rekomendacijas dėl 
metodų ir pagrindinių reitingavimo prielaidų.

Remdamasi vienu iš peticijos pateikėjo prašymų, Komisija taip pat siūlo reikalauti, kad KRA, 
naudodamos suderintą reitingų skalę, kurią parengtų EVPRI, savo reitingus perduotų EVPRI, 
                                               
1 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, OL L 145, 2011 5 31.
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kuri užtikrintų, kad visi suteikti skolos priemonės reitingai būtų paskelbti kaip Europos 
reitingų indeksas (EURIX).

Išvada

Daugelis peticijos pateikėjo iškeltų klausimų jau patenka į galiojančio KRA reglamento 
taikymo sritį. KRA atitiktį šioms taisyklėms prižiūri ir jų laikymąsi užtikrina EVPRI.

Naujame 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos pasiūlyme dėl kredito reitingų agentūrų 
nagrinėjama nemažai peticijos pateikėjo iškeltų klausimų, visų pirma didesnis kredito reitingų 
ir metodų skaidrumas, reitingavimo proceso tobulinimas ir reikalavimas, kad kredito reitingų 
agentūros, teikdamos informaciją apie reitingus EVPRI, naudotų suderintą reitingų skalę. 
Dabar dėl šio pasiūlymo derėsis Parlamentas ir Taryba.“


