
PA\764922ET.doc PE418.457v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Õiguskomisjon

2008/0217(COD)

28.1.2009

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Ettepanek võtta vastu parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta
(KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

Arvamuse koostaja: Sharon Bowles



PE418.457v01-00 2/16 PA\764922ET.doc

ET

PA_Legam



PA\764922ET.doc 3/16 PE418.457v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga püütakse kehtestada õiguslikult siduv registreerimis- ja 
järelevalverežiim reitinguagentuuridele, kes annavad krediidireitinguid, mida regulatiivsetel 
eesmärkidel kasutavad peamiselt krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad, investeerimisfondid ja pensionifondid. Ettepaneku põhieesmärk on 
tagada, et ühenduses kasutatavad krediidireitingud oleksid sõltumatud, objektiivsed ja parima
kvaliteediga.

Arvamuse koostaja tõstatab järgmised õiguskomisjoni tavapädevusse kuuluvad küsimused: 

Kas see, et ettepanek põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 95, on õige, 
või peaks see põhinema asutamislepingu artikli 47 lõikel 2?

Artiklis 95 käsitletakse siseturu rajamist ja selle toimimist.

Asutamislepingu artikli 47 lõige 2, mis kuulub asutamisõigust käsitleva 2. peatüki alla, on 
seotud „isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumisega”, ning kõik meetmed finantsteenuste 
ühtlustamiseks Euroopa Liidus on seni võetud vastu artikli 47 lõike 2 alusel. Eelkõige on see 
nii krediidiasutuste (direktiiv 2006/48/EÜ), investeerimisühingute (direktiiv 2004/39/EÜ), 
kindlustusandjate (direktiiv 2002/83/EÜ), edasikindlustusandjate (direktiiv 2005/68/EÜ), 
avatud investeerimisfondide (uuesti sõnastamisel) ja tööandjapensioni kogumisasutuste 
(direktiiv 2003/41/EÜ) puhul.

Järjepidevust silmas pidades tundub, et käesoleva ettepaneku eesmärk – kehtestada 
tingimused, mille alusel võib Euroopa Liidus asutada reitinguagentuure ja mille alusel nad 
tegutsevad – kuulub samuti artikli 47 lõike 2 kohaldamisalasse. 

Kas ettepanek peaks olema määruse või direktiivi kujul?

Põhjused, miks praeguses olukorras ja finantskliimas eelistatakse määrust direktiivile, et 
tagada järjekindel ja kiire rakendamine, on mõistetavad. Artikli 47 lõikes 2 sätestatakse siiski, 
et kooskõlastamine, mis käsitleb tegevuse alustamist ja jätkamist, peab toimuma ainult 
direktiivide kaudu, ning välistatakse määruste kasutamine.

Kui leitakse, et määruse vastuvõtmine on käesoleval juhul tungivalt vajalik ning seetõttu jääb 
õiguslikuks aluseks artikkel 95, tuleks mõelda selle tagajärgedele.

Juhtimiskriteeriumid

Lisa A jaos nimetatud juhtimiskriteeriumide all tehakse ettepanek, et teatud ülesandeid, mille 
eesmärk on tagada reitingute sõltumatus, täidaksid haldus- või järelevalvenõukogusse 
mittekuuluvad direktorid. Sisuliselt tähendab see väliste osapoolte – investorite ja turgude –
kaitsmist. Puudub selgus, kas see ikka on kõiki asjaolusid arvestades õige ülesanne haldus-
või järelevalvenõukogusse mittekuuluva direktori jaoks, kes esindab ka aktsionäre. Mõnes 
liikmesriigis võib olla võimalik, et haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvatel 
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direktoritel on selline ülesanne, kuid ei ole mingit vajadust seda ette kirjutada ning seetõttu 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et haldus- või järelevalvenõukogu kuuluks sõltumatut 
järelevalveülesannet täitvate isikute järelevalve alla. Vajadusel võivad seda ülesannet täita ka 
haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvad direktorid. Reitinguagentuuride grupi puhul 
ei ole ülesande dubleerimine vajalik ja seda võib täita kogu grupi huvides.

Tsiviilvastutus

Käesolevas ettepanekus antakse mõista, et määrus hõlbustab tsiviilhagi esitamist. Arvamuse 
koostaja on seisukohal, et ei ole mingit põhjust laiendada liikmesriikides praegu kehtivat 
tsiviilvastutust, mis üldiselt juba hõlmab tõsise hooletuse ja kuritarvituse juhtumeid. Oleks 
isegi ohtlik julgustada või hõlbustada hagide esitamist, mis võiksid mõjutada reitinguotsuseid 
ja rajada teed väljapressimistele ning õõnestada just sedasama sõltumatust, mida soovitakse 
tagada ja säilitada. Selles valdkonnas soovitatakse olla ettevaatlik ning esitatakse 
muudatusettepanek, millega täpsustatakse, et praegust vastutust ei kavatseta laiendada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada krediidireitingute 
andmise protsessi sõltumatus 
reitinguagentuuri kui ettevõtte ärihuvidest, 
peavad reitinguagentuurid tagama, et nende 
haldus- või järelevalvenõukogudes oleks 
vähemalt kolm juhtkonda mittekuuluvat 
liiget, kes peavad olema sõltumatud 
vastavalt komisjoni soovituse 
2005/162/EÜ (noteeritud äriühingute 
haldusorganite tegevülesanneteta liikmete 
ja haldus- või järelevalvenõukogu 
liikmete ülesannete ning haldus- või 
järelevalvenõukogu komisjonide kohta) 
III osa punktile 13. Lisaks on vaja, et 
haldus- või järelevalvenõukogu liikmete 
enamusel, sealhulgas kõikidel sõltumatutel 
liikmetel, oleks piisavad teadmised 

(10) Selleks et tagada krediidireitingute 
andmise protsessi sõltumatus 
reitinguagentuuri kui ettevõtte ärihuvidest, 
peavad reitinguagentuurid või 
reitinguagentuuride grupp tagama, et 
nende haldus- või järelevalvenõukogudes
oleksid isikud või et nende suhtes 
teostaksid sõltumatut järelevalvet isikud, 
kes peavad reitingute sõltumatuse ja 
kvaliteedi osas tagama nõuetekohase 
vastavuse käesolevale määrusele. Seda 
ülesannet võib täita vähemalt üks haldus-
või järelevalvenõukogusse mittekuuluv 
direktor. Lisaks on vaja, et haldus- või 
järelevalvenõukogu liikmete enamusel, 
sealhulgas kõikidel sõltumatu järelevalve 
ülesannet täitvatel isikutel, oleks piisavad 
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finantsteenuste valdkonnas. teadmised finantsteenuste asjakohastes 
valdkondades.

Or. en

Selgitus

Järelevalve funktsiooni ei pea täitma haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluv direktor, 
sest võib tekkida huvide konflikt aktsionäride kohustustega. Käesolev sõnastus võimaldab 
valida parima variandi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tagada reitingute kvaliteet, 
peab reitinguagentuur võtma meetmeid, et 
tagada reitingute andmiseks kasutatava 
teabe usaldusväärsus. Sellel otstarbel võib 
reitinguagentuur toetuda muu hulgas 
sõltumatult auditeeritud 
raamatupidamisaruannetele ja avaldatud 
teabele, usaldusväärsete kolmandate 
osapoolte kontrollimisteenustele, saadud 
teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele 
kontrollile või lepingulistele sätetele, 
milles selgesõnaliselt kehtestatakse 
hinnatava ettevõtte või sellega seotud 
kolmandate osapoolte vastutus, kui 
lepinguga kooskõlas esitatud teave on 
teadlikult sisuliselt vale või eksitav või kui 
hinnatav ettevõte või sellega seotud 
kolmandad osapooled ei kanna teabe 
korrektsuse tagamiseks mõistlikkuse piires 
piisavat hoolt, nagu on määratletud lepingu 
tingimustes.

(15) Selleks et tagada reitingute kvaliteet, 
peab reitinguagentuur võtma meetmeid, et 
tagada reitingute andmiseks kasutatava 
teabe usaldusväärsus. Reitinguagentuur ei 
ole emitentide ja kolmandate isikute 
andmete ega kliendikontrolli kontrollija, 
kuid ta peab olema veendunud, et 
kasutatavad allikad on tema usaldust 
väärt, näiteks tänu ametialasele 
sõltumatusele või mainele. Sellel otstarbel 
võib reitinguagentuur toetuda muu hulgas 
sõltumatult auditeeritud 
raamatupidamisaruannetele ja avaldatud 
teabele, usaldusväärsete kolmandate 
osapoolte kontrollimisteenustele, saadud 
teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele 
kontrollile või lepingulistele sätetele 
tehingudokumentides, milles 
selgesõnaliselt kehtestatakse hinnatava 
ettevõtte või sellega seotud kolmandate 
osapoolte vastutus, kui lepinguga 
kooskõlas esitatud teave on teadlikult 
sisuliselt vale või eksitav või kui hinnatav 
ettevõte või sellega seotud kolmandad 
osapooled ei kanna teabe korrektsuse 
tagamiseks mõistlikkuse piires piisavat 
hoolt, nagu on määratletud lepingu 
tingimustes.
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Or. en

Selgitus

Tuleb vältida segadust reitinguagentuuride rolli üle seoses teiste isikute teostatud 
kliendikontrolliga, millele reitinguagentuurid tuginevad. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Rangem ja selgem õigusraamistik, 
mille kohaselt reitinguagentuurid 
tegutsevad, peaks samuti lihtsustama 
reitinguagentuuride suhtes tsiviilhagide 
esitamist vastavalt liikmesriikide 
kohaldatavale korrale.

(35) Käesoleva määrusega ei piirata 
siseriiklike õigusaktide kohaldamist, 
milles käsitletakse tsiviilhagide esitamist 
seoses reitinguagentuuridega. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur avaldab avalikult
reitingute andmise protsessis kasutatavad 
meetodid, mudelid ja põhilised 
hindamiseeldused.

1. Reitinguagentuur avaldab üldsusele
reitingute andmise protsessis kasutatavad 
meetodid ning mudelite kirjelduse ja 
põhilised matemaatilised, korrelatiivsed ja 
muud hindamiseeldused. Konfidentsiaalse 
teabe nõuetekohase kaitse tagamiseks 
kehtestatakse asjakohane kord.

Or. en

Selgitus

Tuleb säilitada tasakaal üldsusele usalduse ja kommenteerimise eesmärgil avaldatavate 
reitingusüsteemide üksikasjalikkuse ja emitentide võimaluse vahel töötada välja omaenda 
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mudel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul 
dokumentidele ja õigus nendest koopiaid 
saada või teha;

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul 
dokumentidele ja õigus nendest koopiaid 
saada või teha, et kasutada neid oma 
järelevalveülesande täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja 
vajadusel isik teabe saamiseks välja 
kutsuda ja teda küsitleda;

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja 
vajadusel isik teabe saamiseks välja 
kutsuda ja teda küsitleda, et kasutada seda 
teavet oma järelevalveülesande täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende volituste kasutamisel kohaldatakse 
liikmesriigi õigusaktide alusel samu 
ametisaladust ja kutsesaladust käsitlevaid 
eeskirju, mida kohaldatakse 
finantsturgude muude 
järelevalvemenetluste puhul. 
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Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriikide pädevatel 
asutustel on õigus võtta järgnevaid 
meetmeid:

1. Päritoluliikmesriikide pädevatel 
asutustel on õigus võtta käesoleva määruse 
rikkumise korral järgnevaid meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse 
kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on 
töötanud pädeva asutuse heaks või mõne 
teise asutuse või isiku heaks, kellele pädev 
asutus on ülesandeid delegeerinud, 
sealhulgas pädeva asutuse heaks lepingu 
alusel töötavatee audiitorite ja ekspertide 
suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet 
ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega 
asutusele, välja arvatud juhul, kui 
avaldamise kohustus tuleneb 
kohtumenetlusest.

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse 
kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on 
töötanud pädeva asutuse või CESRi heaks 
või mõne teise asutuse või isiku heaks, 
kellele pädev asutus on ülesandeid 
delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse 
heaks lepingu alusel töötavatee audiitorite 
ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla 
kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi 
teisele isikule ega asutusele, välja arvatud 
juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb 
kohtumenetlusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ja võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada 
eeskirjade rakendamine. Karistused 
hõlmavad vähemalt juhtusid, mis on 
tingitud ametialasest rikkumisest või
ebapiisavast hoolikusest. Sätestatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ja võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada 
eeskirjade rakendamine. Karistused 
hõlmavad vähemalt juhtusid, mis on 
tingitud ametialasest rikkumisest või
hooletusest ja tähelepandamatusest 
hindamisel. Sätestatud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida segadust reitinguagentuuride rolli üle seoses teiste isikute teostatud 
kliendikontrolliga, millele reitinguagentuurid tuginevad. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse sätete rikkumine ei 
anna iseenesest kolmandast isikust 
hagejale õigust esitada hagi kahjude 
korvamiseks ning sellist hagi võib esitada 
vaid tsiviilvastutust käsitlevate 
asjakohaste siseriiklike õigusaktide 
kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu järel olev uus lõik on lisatud kahtluse vältimiseks. Esimese lõigu kohaselt tuleb 
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kohaldada siseriiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuuril on haldus- või 
järelevalvenõukogu,
kes vastutab, et tagatakse:

1. Reitinguagentuur või 
reitinguagentuuride grupp ja tema 
tippjuhtkond tagavad:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reitinguagentuuri haldus- või 
järelevalvenõukogus on vähemalt kolm 
sõltumatut liiget, kes ei kuulu juhtkonda. 
Haldus- või järelevalvenõukogu 
sõltumatute liikmete tasustamine ei ole 
seotud reitinguagentuuri 
majandustulemustega ning tasu 
korraldatakse nii, et on tagatud nende 
otsuste sõltumatus. Haldus- või 
järelevalvenõukogu liikmete teenistusaeg 
on eelnevalt kokkulepitud 
kindlaksmääratud periood, mis ei ületa viit 
aastat ja mida ei ole võimalik pikendada.
Sõltumatu liige vabastatakse haldus- või 
järelevalvenõukogust üksnes rikkumise või 
ametialase ebapädevusega.

Reitinguagentuuri või reitinguagentuuride 
grupi haldus- või järelevalvenõukogus 
peavad olema isikud või nende suhtes 
peavad teostama sõltumatut järelevalvet 
isikud, kes peavad reitingute sõltumatuse 
ja kvaliteedi osas tagama nõuetekohase 
vastavuse käesolevale määrusele. Seda 
ülesannet võivad täita haldus- või 
järelevalvenõukogusse mittekuuluvad 
direktorid. Sõltumatut järelevalvet 
teostavate isikute tasustamine ei ole seotud 
reitinguagentuuri majandustulemustega 
ning tasu korraldatakse nii, et on tagatud 
nende otsuste sõltumatus. Sõltumatut 
järelevalvet teostavate isikute teenistusaeg 
on eelnevalt kokkulepitud 
kindlaksmääratud periood, mis ei ületa viit 
aastat ja mida ei ole võimalik pikendada.
Sõltumatut järelevalvet teostavad isikud
vabastatakse üksnes rikkumise või 
ametialase ebapädevuse korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enamikul haldus- või järelevalvenõukogu 
liikmetest, sealhulgas kõigil sõltumatutel 
liikmetel, on finantsteenuste valdkonnas 
piisav kogemus. Vähemalt ühel sõltumatul 
liikmel peaksid olema põhjalikud 
teadmised ja kõrgetasemelised kogemused 
struktureeritud laenude ja kapitali 
väärtpaberistamisturgude alal.

Enamikul haldus- või järelevalvenõukogu 
liikmetest, sealhulgas kõigil sõltumatut 
järelevalvet teostavatel isikutel peab olema
finantsteenuste valdkonnas piisav 
kogemus. Vajaduse korral peaksid
vähemalt ühel sõltumatut järelevalvet 
teostaval isikul olema põhjalikud 
teadmised ja kõrgetasemelised kogemused, 
et mõista kõige keerukamaid,
struktureeritud või uusi tooteid, mille 
kohta reitinguagentuur reitinguid annab.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks üldisele vastutusele on haldus- või 
järelevalvenõukogu sõltumatutel liikmetel
konkreetne ülesanne jälgida 
krediidireitingu poliitika arengut, 
reitinguagentuuri kvaliteedi 
sisekontrollisüsteemi tõhusust 
krediidireitingu andmise protsessis, et 
tagada huvide konfliktide puudumine, ning 
vastavust ja juhtimisprotsesse, sealhulgas 
käesoleva jao punktis 7 osutatud 
järelevalvesüsteemi ülevaatamise 
tõhususust. Sõltumatute liikmete arvamusi 
neis küsimustes tutvustatakse juhatuses 
korrapäraselt ja need tehakse nõude korral 
kättesaadavaks pädevatele asutustele.

Lisaks üldisele haldus- või 
järelevalvenõukogu vastutusele on 
sõltumatut järelevalvet teostavatel isikutel
konkreetne ülesanne jälgida 
krediidireitingu poliitika arengut, 
reitinguagentuuri kvaliteedi 
sisekontrollisüsteemi tõhusust 
krediidireitingu andmise protsessis, et 
tagada huvide konfliktide puudumine, ning 
vastavust ja juhtimisprotsesse, sealhulgas 
käesoleva jao punktis 7 osutatud 
järelevalvesüsteemi ülevaatamise 
tõhususust. Sõltumatut järelevalvet 
teostavate isikute arvamusi neis 
küsimustes tutvustatakse juhatuses 
korrapäraselt ja need tehakse nõude korral 
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kättesaadavaks pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reitinguagentuuril peab olema 
nõuetekohane ettevõtte üldjuhtimise kord. 
Seda korda võib kohandada vastavalt 
reitinguagentuuri suurusele, ettevõtte 
struktuurile ja õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele ning muudele ettevõtte 
üldjuhtimise standarditele, mida 
kohaldatakse jurisdiktsioonis, kus ettevõte 
on registreeritud või kus asub tema 
peamine tegevuskoht. Reitinguagentuur 
peaks oma ettevõtte üldjuhtimise korra 
määramisel arvestama seda, et tal tuleb 
tagada antavate reitingute sõltumatus, 
objektiivsus ja kõrge kvaliteet. 

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Reitinguagentuur kehtestab 
organisatsioonilise ja halduskorra, et 
tuvastada, ennetada ja juhtida huvide 
konflikte, millele on osutatud B jao punktis 
1. Asutus peab registreerima kõik olulised 
ohud oma sõltumatusele ja krediidireitingu 
andmise protsessiga seotud töötajate 
sõltumatusele ning ohtude leevendamiseks 
kohaldatud kaitsemeetmed.

5. Reitinguagentuur kehtestab asjakohase 
ja tõhusa organisatsioonilise ja 
halduskorra, et tuvastada, ennetada,
juhtida, registreerida ja avalikustada
huvide konflikte, millele on osutatud B jao 
punktis 1. Kõik olulised ohud agentuuri
sõltumatusele ja krediidireitingu andmise 
protsessiga seotud töötajate sõltumatusele 
ning ohtude leevendamiseks kohaldatud 
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kaitsemeetmed registreeritakse.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Reitinguagentuur kehtestab järelevalve, 
mille raames vaadatakse korrapäraselt läbi 
meetodid, mudelid, olulised muutused
kasutatavates meetodites ja mudelites ning 
meetodite ja mudelite asjakohasus uute 
finantsinstrumentide hindamisel.

7. Reitinguagentuur kehtestab järelevalve, 
mille raames vaadatakse korrapäraselt läbi 
meetodid, peamised matemaatilised, 
korrelatiivsed ja muud eeldused, nende
olulised muutused või muudatused ning 
meetodite, mudelite ja eelduste
asjakohasus nende kasutamisel või 
kavandataval kasutamisel uute 
finantsinstrumentide hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur ei anna 
krediidireitingut või tühistab olemasoleva 
krediidireitingu järgmistel juhtudel:

3. Reitinguagentuur ei anna 
krediidireitingut või vaatab olemasoleva 
krediidireitingu üle järgmistel juhtudel:

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reitinguagentuuril, krediidireitingu 
määramisel osalenud analüütikul või 
krediidireitingu heaks kiitnud isikul on 
otseselt või kaudselt hinnatava ettevõtte või 
igasuguse seotud kolmanda osapoole 
finantsinstrumente või mingisuguseid muid 
otseseid või kaudseid omandiõigusi selles 
ettevõttes või osapoole juures;

(a) reitinguagentuuril, krediidireitingu 
määramisel osalenud analüütikul või 
krediidireitingu heaks kiitnud isikul on 
otseselt või kaudselt hinnatava ettevõtte või 
igasuguse seotud kolmanda osapoole 
finantsinstrumente või mingisuguseid muid 
otseseid või kaudseid omandiõigusi selles 
ettevõttes või osapoole juures; kahtluste 
vältimiseks olgu märgitud, et eeltoodut ei 
kohaldata de minimis sündmuste või 
vältimatute üleminekuolukordade puhul 
(näiteks pärimine või annak) või kui 
osalus on hajutatud kollektiivses 
investeerimiskavas;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D jagu – I peatükk – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur tagab, et igas 
krediidireitingus on selgelt ja nähtavalt 
märgitud krediidireitingu atribuudid ja 
piirangud. Eriti esitab reitinguagentuur 
nähtavalt igas krediidireitingus, kas ta peab 
hinnatava ettevõtte kohta kättesaadava 
teabe kvaliteeti piisavaks või mitte ja 
millises ulatuses on ta kontrollinud 
hinnatava ettevõtte või sellega seotud 
kolmanda osapoole esitatud teavet. Kui 
krediidireiting on seotud sellist tüüpi 
ettevõtte või finantsinstrumendiga, mille 
kohta andmete ajalugu on piiratud, esitab 
reitinguagentuur selgelt nähtaval kohal 
krediidireitingu piirangud.

3. Reitinguagentuur tagab, et igas 
krediidireitingus on selgelt ja nähtavalt 
märgitud krediidireitingu atribuudid ja 
piirangud. Eriti esitab reitinguagentuur 
nähtavalt igas krediidireitingus, kas ta peab 
hinnatava ettevõtte kohta kättesaadava 
teabe kvaliteeti piisavaks või mitte ja 
millises ulatuses on ta kontrollinud 
hinnatava ettevõtte või sellega seotud 
kolmanda osapoole esitatud teavet. 
Reitinguagentuurilt ei oodata hinnatava 
ettevõtte poolt talle esitatud 
kliendikontrolli kontrollimist. Kui 
krediidireiting on seotud sellist tüüpi 
ettevõtte või finantsinstrumendiga, mille 
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kohta andmete ajalugu on piiratud, esitab 
reitinguagentuur selgelt nähtaval kohal 
krediidireitingu piirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D jagu – I peatükk – punkt 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui puuduvad usaldusväärsed 
andmed või uut liiki instrumendi struktuur 
või olemasoleva teabe kvaliteet ei ole 
piisavad või kui tõstatub küsimus, kas 
reitinguagentuur saab anda usaldusväärse 
krediidireitingu, keeldub reitinguagentuur 
reitingu andmisest või tühistab 
olemasoleva reitingu.

Juhul kui puuduvad usaldusväärsed 
andmed või uut liiki instrumendi struktuur 
või olemasoleva teabe kvaliteet ei ole 
piisavad või kui tõstatub küsimus, kas 
reitinguagentuur saab anda usaldusväärse 
krediidireitingu, keeldub reitinguagentuur 
reitingu andmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D jagu – I peatükk – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui olemasoleva reitingu järelevalve jaoks 
kättesaadav teave on muutunud, 
avaldatakse see ning reitingut 
muudetakse vastavalt.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E jagu – I peatükk – punkt 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. metoodikad, mudelid ja reitingu 
andmise põhilised eeldused ning 
muudatused;

5. metoodikad, mudelite kirjeldused ja 
põhilised matemaatilised, korrelatiivsed ja 
muud eeldused ning muudatused;

Or. en

Selgitus

Tuleb säilitada tasakaal avalikkusele usalduse ja kommenteerimise eesmärgil avaldatavate 
reitingusüsteemide üksikasjalikkuse ja emitentide võimaluse vahel töötada välja omaenda 
mudel.
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