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Temats: Lūgumraksts Nr. 0616/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Armin 
Jäger, par pārredzamības trūkumu reitingu procedūrās un modeļos finanšu 
tirgos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Reitinga aģentūras acīmredzami ietekmē finanšu tirgus un valsts parādu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka ne aģentūru piemērotie reitinga procesi, ne modeļi nav pārredzami.
Nav izveidota reitinga analītiķu akreditācijas sistēma, nav arī noteiktas prasības reitinga 
modeļu matemātiskajam zinātniskajam pamatojumam. Lai gan Regula (ES) Nr. 1060/2010 un 
Direktīva 2009/111/EK ir palīdzējušas uzlabot uzticēšanos reitinga aģentūrām, šajos tiesību 
aktos nav izstrādāti pārredzamu reitinga procedūru un modeļu kritēriji. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejā iesniedzis prasību pieņemt tiesību 
aktu. Bundestāgs nolēma pārsūtīt šo prasību Eiropas Parlamentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, tā kā reitingu noteikšanas procedūras nav standartizētas, 
būtu vajadzīgi papildu tiesību akti, kas reglamentētu kredītreitingu aģentūru darbību. Viņš 
atzīst, ka Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām1 ir sniegusi zināmus 
uzlabojumus, taču uzskata, ka ar to nepietiek. Viņš apgalvo, ka reitingu noteikšanas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu 
aģentūrām, OV L 302, 17.11.2009.
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procedūrām, tostarp reitingu noteikšanas metodikai un reitingu skalām, ir jābūt 
pārredzamākām un standartizētākām un ka ir vajadzīga standartizēta reitinga analītiķu 
profesionālā kvalifikācija.

Komisijas novērojumi
Regula par kredītreitingu aģentūrām pilnībā stājās spēkā 2010. gada 7. decembrī. Tajā 
paredzēts kredītreitingu aģentūru (CRA) pienākums ievērot stingrus darbības noteikumus, lai 
mazinātu interešu konfliktu iespējamību, nodrošinātu augstu reitingu un reitingu noteikšanas 
procedūru kvalitāti un pietiekamu pārredzamību. Esošajām CRA reģistrācijas pieteikumi bija 
jāiesniedz un regulas noteikumi bija jāizpilda līdz 2010. gada 7. septembrim.
Regulas par kredītreitingu aģentūrām grozījumi (Regula (ES) Nr. 513/2011) stājās spēkā 
2011.gada 1. jūnijā, un tajos Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) tika pilnvarota 
uzraudzīt ES reģistrētās CRA, lai centralizētu un vienkāršotu to reģistrācijas kārtību un 
uzraudzību Eiropas līmenī1.

Daudzas lūgumraksta iesniedzēja ierosinātās prasības jau ir minētas patlaban spēkā esošajā 
Regulā par kredītreitingu aģentūrām. Visām ES reģistrētajām kredītreitingu aģentūrām ir 
jāpublisko informācija par metodiku, modeļiem un galvenajiem vērtēšanas pieņēmumiem, ko 
tās izmanto, veicot kredītreitingu noteikšanas darbības. Regulā par kredītreitingu aģentūrām ir 
paredzēti arī CRA reitingu noteikšanas metodikas kvalitātes standarti, kam jābūt stingriem, 
sistemātiskiem, pēctecīgiem un pakļautiem izvērtēšanai, kuras pamatā ir atpakaļejošas 
pārbaudes. Kredītreitingu aģentūrām ir arī jānodrošina, ka visiem to darbiniekiem, kuri ir tieši 
iesaistīti kredītreitingu noteikšanas darbībās, ir veicamajiem pienākumiem piemērotas 
zināšanas un pieredze. Visu šo prasību ievērošanu uzrauga EVTI un nepieciešamības 
gadījumā nodrošina to izpildi.
Vairāki ar kredītreitingu noteikšanas darbībām un reitingu izmantošanu saistīti jautājumi, 
tostarp daži lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie jautājumi, spēkā esošajā Regulā par 
kredītreitingu aģentūrām nav pietiekami reglamentēti. Tie ir īpaši saistīti ar finanšu tirgus 
dalībnieku pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, reitingu noteikšanas tirgus lielo 
koncentrāciju, kredītreitingu aģentūru civiltiesisko atbildību pret investoriem, interešu 
konfliktiem saistībā ar modeli „emitents maksā” un CRA akcionāru struktūru un ar 
nepieciešamību pēc lielākas pārredzamības un labākām procedūrām, kas nodrošinātu 
neatkarīgu reitingu noteikšanu.
Nolūkā risināt šos jautājumus Eiropas Komisija 2011. gada 15. novembrī pieņēma 
priekšlikumu Regulas par kredītreitingu aģentūrām grozījumiem (pieejams tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

Pēc pieņemšanas Eiropas Parlamentā un Padomē šīs priekšlikums palīdzēs vēl vairāk 
palielināt kredītreitingu aģentūru un izmantotās metodikas pārredzamību un uzlabot reitingu 
noteikšanas procedūras. Šajā sakarībā Komisija ierosina paredzēt prasību, ka CRA par 
metodikas izmaiņām ir jākonsultējas ar akcionāriem un ierosinātās metodikas apraksts 
jāiesniedz EVTI, kas izvērtēs, vai tā atbilst spēkā esošajām prasībām. Tā arī ierosina paredzēt, 
ka katrai CRA ir pienākums labot metodikā vai tās piemērošanas procesā konstatētās kļūdas, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regula (ES) Nr. 513/2011, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, OV L 145, 31.5.2011.
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kā arī informēt par šādām kļūdām EVTI, vērtējamās juridiskās personas un sabiedrību 
kopumā. Turklāt tā ierosina paredzēt prasību, ka CRA ir jāsniedz norādījumi attiecībā uz 
metodiku un pieņēmumiem, ko tās izmanto, nosakot kredītreitingu.
Atbilstoši vienai no lūgumraksta iesniedzēja izteiktajām prasībām Komisija arī ierosina 
noteikt prasību, ka CRA būs jāpaziņo savi reitingi EVTI, izmantojot saskaņotu reitingu skalu, 
kura jāizstrādā EVTI, kas nodrošinātu, ka visus pieejamos reitingus par parāda instrumentiem 
publicē kā Eiropas reitingu rādītāju (EURIX).
  

Secinājums
Daudzi lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie jautājumi jau ir reglamentēti spēkā esošajā Regulā 
par kredītreitingu aģentūrām. EVTI uzrauga, kā CRA ievēro šos noteikumus, un nodrošina to 
izpildi.

Komisijas jaunajā 2011. gada 15. novembra priekšlikumā par kredītreitingu aģentūrām tiek 
risināti vairāki lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie jautājumi, jo īpaši lielāka kredītreitingu un 
to noteikšanas metodikas pārredzamība, uzlabojumi reitingu noteikšanās procedūrās un 
prasība CRA izmantot saskaņotu reitingu skalu, iesniedzot EVTI informāciju par noteiktajiem 
reitingiem. Priekšlikums tiks apspriests Parlamentā un Padomē.


