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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να εισαγάγει ένα νομικά δεσμευτικό καθεστώς εγγραφής 
και επιτήρησης των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν 
αξιολογήσεις οι οποίες προορίζονται κυρίως για χρήση από πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές 
εταιρείες, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων και ταμεία συντάξεων για κανονιστικούς σκοπούς.  Ο κύριος στόχος της 
πρότασης είναι να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που 
χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και υψηλότατης
ποιότητας. 

Η συντάκτρια θίγει τα ακόλουθα κύρια σημεία στα πλαίσια της συνήθους σφαίρας 
αρμοδιότητας της Επιτροπής JURI: 

Είναι ορθό να βασίζεται η πρόταση στο άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως προτείνεται, ή θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 47, 
παράγραφος 2 της εν λόγω Συνθήκης;

Το άρθρο 95 αφορά την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  

Το άρθρο 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης, το οποίο αποτελεί τμήμα του Κεφαλαίου 2 για 
την ελευθερία εγκατάστασης, αναφέρεται στην 'ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων' και το σύνολο των μέτρων εναρμόνισης για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πλέον εγκριθεί με νομική 
βάση το άρθρο 47, παράγραφος 2. Αυτή είναι συγκεκριμένα η περίπτωση των πιστωτικών 
ιδρυμάτων (Οδηγία 2006/48/ΕΚ), των επιχειρήσεων επενδύσεων (Οδηγία 2004/39/ΕΚ), των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Οδηγία 2002/83), των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (Οδηγία 
2005/68/ΕΚ), των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση), των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών  (Οδηγία 2003/41/ΕΚ). 

Για λόγους συνοχής, ο στόχος της τρέχουσας πρότασης να ορίσει τους όρους που διέπουν την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να υπάγεται στο άρθρο 47, 
παράγραφος 2.  

Θα πρέπει να λάβει η πρόταση την μορφή Κανονισμού ή Οδηγίας;

Είναι κατανοητοί οι λόγοι της προτίμησης ενός Κανονισμού έναντι της οδηγίας στο πλαίσιο 
αυτό και το χρηματοπιστωτικό κλίμα, και για να υπάρξει συνεκτική και ταχεία εφαρμογή. 
Ωστόσο το άρθρο 47, παράγραφος 2, περιγράφει ότι ο συντονισμός σχετικά με την ανάληψη 
και την άσκηση των οριζόμενων δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων μπορεί να ρυθμίζεται 
μόνον μέσω οδηγιών, και αποκλείει τη χρήση Κανονισμού.

Εάν ωστόσο θεωρηθεί απαραίτητη η προσφυγή σε κανονισμό σε αυτήν την συγκεκριμένη 
περίπτωση, και, κατά συνέπεια, το άρθρο 95 διατηρείται ως η βάση, θα πρέπει να εξετασθούν 
οι επιπτώσεις.
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Κριτήρια διαχείρισης

Στα πλαίσια των κριτηρίων διαχείρισης στην Ενότητα Α του παραρτήματος προτείνεται να 
μην αναλαμβάνουν μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη ορισμένες αρμοδιότητες που 
αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων. Αυτά τα καθήκοντα 
αποσκοπούν να προστατεύσουν τρίτους: επενδυτές και αγορές. Δεν είναι σαφές το κατά 
πόσον αυτά τα καθήκοντα μπορούν να ασκηθούν, υπό κανονικές συνθήκες, από έναν μη 
εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος το οποίο επίσης εκπροσωπεί τους μετόχους. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων αυτών από μη εκτελεστικό 
διοικητικό στέλεχος, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για τόση καθοδήγηση, και η συντάκτρια 
προτείνει να τεθεί το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο υπό την εποπτεία ατόμων που ασκούν 
ανεξάρτητη εποπτική λειτουργία. Θα μπορούσε να πρόκειται για μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη, αν κρινόταν σκόπιμο. Για έναν όμιλο οργανισμών αξιολόγησης, δεν υφίσταται 
ανάγκη να υποβάλλεται κάθε οργανισμός σε ξεχωριστό έλεγχο, εφόσον αυτό θα μπορούσε να 
γίνει για ολόκληρο τον όμιλο.  

Αστική Ευθύνη

Η παρούσα πρόταση διατείνεται ότι ο κανονισμός θα διευκολύνει την άσκηση προσφυγών.  Η 
συντάκτρια θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να επεκταθεί το υφιστάμενο πεδίο αστικής ευθύνης 
στα κράτη μέλη το οποίο γενικά καλύπτει ήδη περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας και 
εσφαλμένης πρακτικής. Πράγματι θα ήταν επικίνδυνο να ενθαρρυνθεί, ή να διευκολυνθεί, η 
άσκηση προσφυγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αποφάσεις αξιολόγησης και να 
οδηγήσουν σε καταστάσεις εκβιασμού, και να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ανεξαρτησία 
που επιδιώκεται να εξασφαλισθεί και να διατηρηθεί. Απαιτείται σύνεση στον τομέα αυτό και 
προτείνεται τροποποίηση για να διευκρινισθεί ότι δεν υφίσταται πρόθεση για την επέκταση 
του υφιστάμενου καθεστώτος ευθύνης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
της διαδικασίας έκδοσης των 
αξιολογήσεων της πιστοληπτικής 
ικανότητας από το επιχειρηματικό 

(10) Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
της διαδικασίας έκδοσης των 
αξιολογήσεων της πιστοληπτικής 
ικανότητας ως επιχείρησης, οι οργανισμοί 
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συμφέρον του οργανισμού αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας ως 
επιχείρησης, οι οργανισμοί πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το διοικητικό ή εποπτικό 
συμβούλιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τρία μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα με την έννοια 
της Ενότητας ΙΙΙ σημείο 13 της σύστασης 
της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο των μη 
εκτελεστικών και των εποπτικών 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων 
εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του 
διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου 
(2005/162/EΚ). Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο η πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ανεξάρτητων μελών, να διαθέτει επαρκή 
εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες.

ή ο όμιλος οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το διοικητικό ή εποπτικό 
συμβούλιο θα περιλαμβάνει άτομα, ή θα 
υπόκειται στον έλεγχό τους,  
επιφορτισμένα να εξασφαλίσουν την ορθή 
και δέουσα συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη 
διατήρηση της ανεξαρτησίας και της 
ποιότητας των αξιολογήσεων.  Αυτό το 
καθήκον μπορεί να ασκείται από 
τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό 
διοικητικό στέλεχος. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο η πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ατόμων 
που ασκούν τα καθήκοντα του 
ανεξάρτητου ελέγχου, να διαθέτει επαρκή 
εμπειρία στους κατάλληλους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος να εκτελείται η εποπτική λειτουργία από μη εκτελεστικά διοικητικά 
στελέχη, ενδεχομένως υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων με τις ευθύνες των μετόχων. Αυτή η 
διατύπωση επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
αξιολογήσεων, ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε 
οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την 
αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Για το 
σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να 
προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη 
στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε 

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
αξιολογήσεων, ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε 
οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την 
αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας δεν έχουν 
αποστολή να ελέγχουν τα δεδομένα και τη 
δέουσα επιμέλεια που ασκείται από τους 
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οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από 
αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, την τυχαία 
δειγματοληπτική εξέταση των 
πληροφοριών που λαμβάνει, ή συμβατικές 
διατάξεις που καθορίζουν ρητά την ευθύνη 
της αξιολογούμενης οντότητας ή των 
σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, σε 
περίπτωση που οι πληροφορίες που 
παρέχονται με βάση τη σύμβαση είναι 
γνωστό ότι είναι ουσιωδώς ψευδείς ή 
παραπλανητικές, ή εάν η αξιολογούμενη 
οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι 
αδυνατούν να επιδείξουν την εύλογη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
ακρίβεια των πληροφοριών, όπως 
καθορίζεται βάσει των όρων της 
σύμβασης.

εκδότες και τρίτους, αλλά θα πρέπει να 
αρκεσθούν στο ότι οι πηγές στις οποίες 
βασίζονται δικαιολογούν αυτήν την 
εμπιστοσύνη, π.χ. με την επαγγελματική 
ανεξαρτησία ή την φήμη τους. Για το 
σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να 
προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη 
στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε 
οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από 
αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, την τυχαία 
δειγματοληπτική εξέταση των 
πληροφοριών που λαμβάνει, ή συμβατικές 
διατάξεις στα έγγραφα της συναλλαγής 
που καθορίζουν ρητά την ευθύνη της 
αξιολογούμενης οντότητας ή των 
σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, σε 
περίπτωση που οι πληροφορίες που 
παρέχονται με βάση τη σύμβαση είναι 
γνωστό ότι είναι ουσιωδώς ψευδείς ή 
παραπλανητικές, ή εάν η αξιολογούμενη 
οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι 
αδυνατούν να επιδείξουν την εύλογη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
ακρίβεια των πληροφοριών, όπως 
καθορίζεται βάσει των όρων της 
σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης σε 
σχέση με τη δέουσα επιμέλεια που ασκείται από άλλα μέρη και στα οποία βασίζονται οι 
οργανισμοί αξιολόγησης. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το αυστηρότερο και σαφέστερο 
νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

(35) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εθνική νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα 
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λειτουργούν οι οργανισμοί αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας 
αναμένεται επίσης ότι θα διευκολύνει την 
προσφυγή σε αστικές αγωγές έναντι 
οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας στις 
κατάλληλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα 
εφαρμοστέα καθεστώτα ευθύνης στα 
κράτη μέλη.

προσφυγής σε αστικές αγωγές έναντι 
οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί στο 
κοινό τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τις 
βασικές παραδοχές αξιολόγησης που 
χρησιμοποιεί στη διαδικασία αξιολόγησης.

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί στο 
κοινό τις μεθοδολογίες, και περιγραφή 
των μοντέλων και των βασικών 
μαθηματικών και άλλων παραδοχών και 
της αντιστοιχίας που χρησιμοποιεί στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν οι κατάλληλες διαδικασίες 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ της διάθεσης στο κοινό 
λεπτομερειακών πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των συστημάτων αξιολόγησης 
προκειμένου να καθιερωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να επιτραπεί η παρουσίαση 
παρατηρήσεων, και για να δοθεί η δυνατότητα στους εκδότες να 'προσαρμοστούν στο μοντέλο'.  
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην 
παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου 
αυτού,

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην 
παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου 
αυτού για χρήση στα πλαίσια του 
εποπτικού τους ρόλου,

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε 
πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και 
θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο 
προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες,

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε 
πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και 
θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο 
προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες 
για χρήση στα πλαίσια του εποπτικού 
τους ρόλου·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των εξουσιών τους 
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σχετικά με το 
επαγγελματικό απόρρητο και τα προνόμια 
των επαγγελματιών νομικών στα πλαίσια
της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπως 
ισχύουν σε άλλες εποπτικές διαδικασίες 
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για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης δύναται να λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα με σκοπό να:

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης δύναται να λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα σε περίπτωση 
παραβίασης του παρόντος κανονισμού:

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που 
εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρμόδια 
αρχή ή για οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο 
στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων 
που προσλαμβάνονται από την αρμόδια 
αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται 
από το επαγγελματικό απόρρητο δεν 
δύνανται να κοινοποιούνται σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός 
εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται στο 
πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που 
εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρμόδια 
αρχή, για την ΕΡΑΑΚΑ ή για οποιαδήποτε 
αρχή ή πρόσωπο στο οποίο η αρμόδια 
αρχή έχει εκχωρήσει καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών 
και των εμπειρογνωμόνων που 
προσλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. 
Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το 
επαγγελματικό απόρρητο δεν δύνανται να 
κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν η εν λόγω 
κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο 
νομικών διαδικασιών.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν σε 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την υλοποίησή τους. Οι 
κυρώσεις καλύπτουν τουλάχιστον τις 
περιπτώσεις σοβαρών επαγγελματικών 
παραπτωμάτων και έλλειψης δέουσας 
επιμέλειας. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν σε 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την υλοποίησή τους. Οι 
κυρώσεις καλύπτουν τουλάχιστον τις 
περιπτώσεις σοβαρών επαγγελματικών 
παραπτωμάτων και έλλειψης κατάλληλης 
μέριμνας και προσοχής στις διαδικασίες 
αξιολόγησης. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης σε 
σχέση με τη δέουσα επιμέλεια που ασκείται από άλλα μέρη και στα οποία βασίζονται οι 
οργανισμοί αξιολόγησης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παραβίαση των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού δεν δημιουργεί από 
μόνη της το δικαίωμα άσκησης αγωγής 
αποζημίωσης από τρίτους και παρόμοιες 
αξιώσεις μπορούν να προβληθούν μόνον 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία  για αστική ευθύνη. 

Or. en



PA\764922EL.doc 11/18 PE418.457v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος που ακολουθεί την πρώτη παράγραφο παρεμβάλλεται για να αποτραπούν οι 
αμφιβολίες. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι εκείνα που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο όπως 
εφαρμόζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Ενότητα Α - παράγραφος 1 - Εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας διαθέτει ένα 
διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο
με την ευθύνη διασφάλισης:

1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας ή ο όμιλος 
οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και η ανώτερη 
διοίκηση διασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη που 
είναι ανεξάρτητα. Η αμοιβή των 
ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου δεν εξαρτάται από 
την επιχειρηματική απόδοση του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και ορίζεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία 
της κρίσης τους. Η θητεία των 
ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου είναι 
προκαθορισμένης διάρκειας, δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν δύναται να 
ανανεωθεί. Η καθαίρεση των 
ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή 

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας ή ομίλου 
οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει 
άτομα, ή θα υπόκειται στον έλεγχό τους,  
επιφορτισμένα να εξασφαλίσουν την ορθή 
και δέουσα συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη 
διατήρηση της ανεξαρτησίας και της 
ποιότητας των αξιολογήσεων. Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να ασκείται από μη 
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη. Η 
αμοιβή των ατόμων που ασκούν την 
ανεξάρτητη εποπτική λειτουργία δεν 
εξαρτάται από την επιχειρηματική 
απόδοση του οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και ορίζεται 
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εποπτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα 
μόνο σε περίπτωση επαγγελματικού 
παραπτώματος ή ανεπαρκούς 
επαγγελματικής απόδοσης.

έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία 
της κρίσης τους. Η θητεία των ατόμων που 
ασκούν τα καθήκοντα ανεξάρτητου 
ελέγχου είναι προκαθορισμένης διάρκειας, 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν 
δύναται να ανανεωθεί. Η καθαίρεση των 
ατόμων που ασκούν τα καθήκοντα 
ανεξάρτητου ελέγχου  λαμβάνει χώρα 
μόνο σε περίπτωση επαγγελματικού 
παραπτώματος ή ανεπαρκούς 
επαγγελματικής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλειονότητα των μελών του διοικητικού 
ή εποπτικού συμβουλίου, 
περιλαμβανομένων όλων των 
ανεξάρτητων μελών, πρέπει να διαθέτει 
επαρκή εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο 
μέλος του εν λόγω συμβουλίου πρέπει να 
διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία 
υψηλού επιπέδου των διαρθρωμένων 
πιστοληπτικών αγορών και αγορών 
τιτλοποίησης.

Η πλειονότητα των μελών του διοικητικού 
ή εποπτικού συμβουλίου, 
περιλαμβανομένων όλων των ατόμων που 
ασκούν τα καθήκοντα ανεξάρτητου 
ελέγχου, πρέπει να διαθέτει επαρκή 
εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Όπου ενδείκνυται, τουλάχιστον 
ένα εκ των ατόμων που ασκούν τα 
καθήκοντα ανεξάρτητου ελέγχου πρέπει 
να διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία 
υψηλού επιπέδου κατά τρόπον ώστε να 
χειρίζεται τα πλέον περίπλοκα, 
διαρθρωμένα ή νέα προϊόντα βάσει των 
οποίων ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει 
αξιολογήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τη συλλογική ευθύνη του 
συμβουλίου, τα ανεξάρτητα μέλη του 
διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου
έχουν το ιδιαίτερο καθήκον να 
παρακολουθούν την ανάπτυξη της 
πολιτικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, την αποτελεσματικότητα του 
εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου 
του οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας στη διαδικασία 
αξιολόγησης προκειμένου να 
διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης 
συμφερόντων καθώς και οι διαδικασίες 
συμμόρφωσης και διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 
επανεξέτασης, όπως περιγράφεται στο 
σημείο 7 της ενότητας. Οι γνωμοδοτήσεις 
των ανεξάρτητων διευθυντών σχετικά με 
τα θέματα αυτά παρουσιάζονται κατά 
περιόδους στο συμβούλιο και τίθενται στη 
διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από 
σχετικό αίτημα της τελευταίας.

Εκτός από τη συλλογική ευθύνη του 
συμβουλίου, τα άτομα που ασκούν τα 
καθήκοντα ανεξάρτητου ελέγχου έχουν το 
ιδιαίτερο καθήκον να παρακολουθούν την 
ανάπτυξη της πολιτικής αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, την 
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 
συστήματος ποιοτικού ελέγχου του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας στη διαδικασία 
αξιολόγησης προκειμένου να 
διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης 
συμφερόντων καθώς και οι διαδικασίες 
συμμόρφωσης και διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 
επανεξέτασης, όπως περιγράφεται στο 
σημείο 7 της ενότητας. Οι γνωμοδοτήσεις 
των ατόμων που ασκούν τα καθήκοντα 
ανεξάρτητου ελέγχου σχετικά με τα 
θέματα αυτά παρουσιάζονται κατά 
περιόδους στο συμβούλιο και τίθενται στη 
διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από 
σχετικό αίτημα της τελευταίας.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας διατηρεί τις 
ρυθμίσεις για την ορθή εταιρική 
διακυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις αυτές 
μπορούν να προσαρμοσθούν προκειμένου 
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να ληφθεί υπόψη  το μέγεθος του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, η ιδιαίτερη 
εταιρική διάρθρωσή του και οι 
νομοθετικές απαιτήσεις και άλλα 
πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που 
ισχύουν στις δικαιοδοσίες όπου είναι 
καταχωρημένος ή όπου διατηρεί την 
κύρια επιχείρησή του.   Κατά τον 
καθορισμό των ρυθμίσεων εταιρικής 
διακυβέρνησής του, ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι θα 
παράγει αξιολογήσεις που θα είναι 
ανεξάρτητες, αντικειμενικές και υψηλής 
ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει 
οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες 
για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 1 της ενότητας B. 
Τηρεί αρχείο όλων των σοβαρών απειλών 
κατά της ανεξαρτησίας τόσο του ίδιου όσο 
και των εργαζομένων του που 
συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και 
των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται 
για τον περιορισμό των εν λόγω απειλών.

5. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει 
κατάλληλες και αποτελεσματικές 
οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες 
για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη 
διαχείριση, την καταγραφή και την 
κοινοποίηση των συγκρούσεων 
συμφερόντων που αναφέρονται στο σημείο 
1 της ενότητας B. Τηρείται αρχείο όλων 
των σοβαρών απειλών κατά της 
ανεξαρτησίας τόσο του ίδιου όσο και των 
εργαζομένων του που συμμετέχουν στη 
διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, καθώς και των μέτρων 
προστασίας που εφαρμόζονται για τον 
περιορισμό των εν λόγω απειλών.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει 
λειτουργία επανεξέτασης στο πλαίσιο της 
οποίας θα διεξάγεται περιοδική 
επανεξέταση των μεθοδολογιών, των 
μοντέλων όπως και των σημαντικών 
αλλαγών στις μεθοδολογίες και στα 
μοντέλα που χρησιμοποιεί, καθώς και της 
καταλληλότητας των εν λόγω 
μεθοδολογιών και μοντέλων για την 
αξιολόγηση νέων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει 
λειτουργία επανεξέτασης στο πλαίσιο της 
οποίας θα διεξάγεται περιοδική 
επανεξέταση των μεθοδολογιών, των 
μοντέλων, των βασικών μαθηματικών και 
άλλων παραδοχών και της αντιστοιχίας
όπως και των τυχόν σημαντικών αλλαγών 
ή των τροποποιήσεών τους καθώς και της 
καταλληλότητας των εν λόγω 
μεθοδολογιών και μοντέλων και 
παραδοχών σε περίπτωση χρήσης τους ή 
προτεινόμενης χρήσης για την αξιολόγηση 
νέων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Β – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει 
αξιολόγηση ή αποσύρει μια υπάρχουσα 
αξιολόγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει 
αξιολόγηση ή αναθεωρεί μια υπάρχουσα 
αξιολόγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, ο αναλυτής που 
συμμετείχε στις εργασίες αξιολόγησης ή το 
άτομο που εγκρίνει τις αξιολογήσεις, 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοπιστωτικά μέσα της 
αξιολογούμενης οντότητας ή 
οποιωνδήποτε σχετιζόμενων με αυτήν 
τρίτων, ή έχει κάποιο άλλο άμεσο ή 
έμμεσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην εν 
λόγω οντότητα ή τρίτους,

(α) ο οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, ο αναλυτής που 
συμμετείχε στις εργασίες αξιολόγησης ή το 
άτομο που εγκρίνει τις αξιολογήσεις, 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοπιστωτικά μέσα της 
αξιολογούμενης οντότητας ή 
οποιωνδήποτε σχετιζόμενων με αυτήν 
τρίτων, ή έχει κάποιο άλλο άμεσο ή 
έμμεσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην εν 
λόγω οντότητα ή τρίτους, για την αποφυγή 
αμφιβολιών αυτή η διάταξη δεν ισχύει 
στην περίπτωση γεγονότων ήσσονος 
σημασίας ή μεταβατικών, αναπόφευκτων 
καταστάσεων (όπως κληρονομιάς ή 
κληροδοτημάτων) ή όταν μια επιχείρηση 
εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα 
διαφοροποιημένων και συλλογικών 
επενδύσεων·  

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Ενότητα Δ - Κεφάλαιο Ι - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζει ότι 
κάθε αξιολόγηση δηλώνει ρητά και 
ευδιάκριτα τυχόν χαρακτηριστικά και 
περιορισμούς της αξιολόγησης. 
Ειδικότερα, ένας οργανισμός αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει 
ευδιάκριτα σε κάθε αξιολόγηση κατά 
πόσον θεωρεί ικανοποιητική την ποιότητα 
των πληροφοριών που διατίθενται για την 

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζει ότι 
κάθε αξιολόγηση δηλώνει ρητά και 
ευδιάκριτα τυχόν χαρακτηριστικά και 
περιορισμούς της αξιολόγησης. 
Ειδικότερα, ένας οργανισμός αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει 
ευδιάκριτα σε κάθε αξιολόγηση κατά 
πόσον θεωρεί ικανοποιητική την ποιότητα 
των πληροφοριών που διατίθενται για την 
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αξιολογούμενη οντότητα και σε ποιο 
βαθμό έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες 
που του παρέχονται από την 
αξιολογούμενη οντότητα ή τους 
σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους. Αν μια 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
περιλαμβάνει έναν τύπο οντότητας ή 
χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο τα 
ιστορικά στοιχεία είναι περιορισμένα, ο 
οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει ρητά 
και ευδιάκριτα τους περιορισμούς της 
αξιολόγησης.

αξιολογούμενη οντότητα και σε ποιο 
βαθμό έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες 
που του παρέχονται από την 
αξιολογούμενη οντότητα ή τους 
σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους. Ένας 
οργανισμός αξιολόγησης δεν υποχρεούται 
να ελέγξει την δέουσα επιμέλεια που 
παρέχεται από την αξιολογούμενη 
οντότητα.  Αν μια αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει 
έναν τύπο οντότητας ή χρηματοπιστωτικού 
μέσου για το οποίο τα ιστορικά στοιχεία 
είναι περιορισμένα, ο οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας δηλώνει ρητά και ευδιάκριτα 
τους περιορισμούς της αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Ενότητα Δ - Κεφάλαιο Ι - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η έλλειψη αξιόπιστων 
δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής 
ενός νέου τύπου μέσου ή η ποιότητα των 
διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι 
ικανοποιητική ή εγείρει σοβαρά 
ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας να παράσχει 
αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν εκδίδει την αξιολόγηση ή 
αποσύρει την υπάρχουσα αξιολόγηση.

Σε περίπτωση που η έλλειψη αξιόπιστων 
δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής 
ενός νέου τύπου μέσου ή η ποιότητα των 
διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι 
ικανοποιητική ή εγείρει σοβαρά 
ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας να παράσχει 
αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν εκδίδει την αξιολόγηση.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ενότητα Δ – σημείο I – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αλλαγών στην ποιότητα 
των διαθέσιμων πληροφοριών για τον 
έλεγχο υφιστάμενης αξιολόγησης, αυτές 
πρέπει να δημοσιεύονται και να 
πραγματοποιείται η κατάλληλη 
αναθεώρηση της εν λόγω αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Ενότητα Ε - Κεφάλαιο Ι - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μεθοδολογίες, μοντέλα και βασικές 
παραδοχές αξιολόγησης καθώς και τις 
ουσιώδεις αλλαγές τους,

5. Μεθοδολογίες, και περιγραφές των 
μοντέλων και βασικών μαθηματικών και 
άλλων παραδοχών, και της αντιστοιχίας 
καθώς και των ουσιωδών αλλαγών τους, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ της διάθεσης στο κοινό 
λεπτομερειακών πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των συστημάτων αξιολόγησης 
προκειμένου να καθιερωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να επιτραπεί η παρουσίαση 
παρατηρήσεων, και για να δοθεί η δυνατότητα στους εκδότες να 'προσαρμοστούν στο μοντέλο'.
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