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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel betreft de vaststelling van een juridisch bindende registratie- en 
toezichtregeling voor ratingbureaus die ratings afgeven die voornamelijk voor 
regelgevingsdoeleinden worden gebruikt door kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, collectieve beleggingsfondsen en 
pensioenfondsen.  Het belangrijkste doel van het voorstel is ervoor te zorgen dat in de 
Gemeenschap onafhankelijke en objectieve ratings worden gebruikt die van de hoogste 
kwaliteit zijn.

De rapporteur voor advies wil de volgende belangrijke punten aan de orde stellen, die onder 
de competentie van de Commissie juridische zaken vallen: 

Is het terecht dat het voorstel is gebaseerd op artikel 95 van het EG-Verdrag, zoals 
wordt voorgesteld, of moet dit artikel 47, lid 2 van dit Verdrag zijn?

Artikel 95 heeft betrekking op de instelling en de werking van de interne markt. 

Artikel 47, lid 2, van het Verdrag, dat staat in Hoofdstuk 2 over het Recht van vestiging, heeft 
betrekking op "het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal" en alle 
harmonisatiemaatregelen voor financiële diensten in de Europese Unie zijn tot nog toe 
vastgesteld op de rechtsgrondslag van artikel 47, lid 2. Dit geldt met name voor 
kredietinstellingen (Richtlijn 2006/48/EG), beleggingsondernemingen (Richtlijn 
2004/39/EG), verzekeringsondernemingen (Richtlijn 2002/83/EG),
herverzekeringsondernemingen (Richtlijn 2005/68/EG), instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's - in herschikking) en instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (Richtlijn 2003/41/EG). 

Om consistent te zijn zou ook de doelstelling van het onderhavige voorstel, namelijk om de 
voorwaarden vast te stellen waaronder ratingbureaus zich in de Europese Unie kunnen 
vestigen en daar werkzaam zijn, onder artikel 47, lid 2 moeten vallen.

Moet het voorstel in de vorm van een verordening of van een richtlijn worden gegoten?

Er zijn begrijpelijke redenen om in het huidige financiële klimaat de voorkeur te geven aan 
een verordening boven een richtlijn, zodat een consistente en snelle uitvoering mogelijk is. 
Artikel 47, lid 2 bepaalt evenwel dat de coördinatie betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van deze activiteiten en beroepen alleen in de vorm van richtlijnen wordt geregeld 
en dat het gebruik van verordeningen uitgesloten is.

Als men besluit om in dit bijzondere geval toch voor een verordening te kiezen en artikel 95 
dus wordt aangehouden als rechtsgrond, dan moet wel worden bedacht wat daarvan de 
consequenties zijn.

Criteria voor een goed bestuur
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Onder de organisatorische vereisten in afdeling A van bijlage I wordt voorgesteld dat de niet 
bij het dagelijks bestuur betrokken bestuursleden bepaalde verantwoordelijkheden op zich 
nemen om de onafhankelijkheid van de ratings te waarborgen. Dit dient voornamelijk om 
externe partijen, investeerders en markten te beschermen. Het is niet duidelijk of dit in alle 
omstandigheden de taak is van een niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder, die ook 
de aandeelhouders vertegenwoordigt. In sommige lidstaten is het mogelijk dat niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders die taak hebben, maar dat hoeft niet voorgeschreven 
te worden en de rapporteur stelt dan ook voor dat het bestuurs- of toezichthoudend orgaan 
onder controle staat van personen die een onafhankelijke toezichtfunctie uitoefenen. Als dat 
zo uitkomt, kan dit ook een niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder zijn. Als het 
om een groep ratingbureaus gaat, dan is verdubbeling niet nodig en kan de hele groep deze 
taak verrichten.  

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Het voorstel oppert dat de verordening het makkelijker zal maken om een proces aan te 
spannen. De rapporteur van advies is van mening dat er geen reden is om verder te gaan dan 
de burgerlijke aansprakelijkheid die nu in de lidstaten bestaat en meestal al geldt voor 
gevallen van grove nalatigheid en wanbeheer. Het zou zelfs gevaarlijk zijn om het voeren van 
processen aan te moedigen of makkelijker te maken omdat dit van invloed kan zijn op 
ratingbesluiten, aanleiding zou kunnen zijn voor chantage en de onafhankelijkheid die men 
wil bevorderen en handhaven, juist zou kunnen ondermijnen. Hierbij moet behoedzaam te 
werk worden gegaan en ik stel in een amendement dan ook voor dat het niet de bedoeling is 
om de bestaande aansprakelijkheidsregeling uit te breiden.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om te waarborgen dat het 
ratingproces onafhankelijk blijft van het 
bedrijfsbelang van het ratingbureau als 
onderneming, moeten ratingbureaus ervoor 
zorgen dat het bestuurs- of 
toezichthoudend orgaan ten minste drie 
niet bij het dagelijks bestuur betrokken 
leden bevat die onafhankelijk dienen te 

(10) Om te waarborgen dat het 
ratingproces onafhankelijk blijft van het 
bedrijfsbelang van het ratingbureau als 
onderneming, moeten ratingbureaus en 
groepen ratingbureaus ervoor zorgen dat 
het bestuurs- of toezichthoudend orgaan 
een onafhankelijke controlefunctie door 
personen met verantwoordelijkheid voor 
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zijn in de zin van afdeling III, punt 13, 
van Aanbeveling 2005/162/EG van de 
Commissie betreffende de taak van niet 
bij het dagelijks bestuur betrokken
bestuurders of commissarissen van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
betreffende de comités van de raad van 
bestuur of van de raad van 
commissarissen. Voorts moet het 
merendeel van de leden van het bestuurs-
of toezichthoudend orgaan, met inbegrip 
van alle onafhankelijke leden, over 
voldoende deskundigheid op het gebied 
van financiële diensten beschikken.

de correcte en gedegen naleving van deze 
verordening ten aanzien van handhaving 
van de onafhankelijkheid en kwaliteit van 
de ratings bevat of daaraan onderworpen 
is. Deze functie kan worden vervuld door 
ten minste één niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurder. Voorts 
moet het merendeel van de leden van het 
bestuurs- of toezichthoudend orgaan, met 
inbegrip van alle personen die de 
onafhankelijke controlefunctie 
uitoefenen, over voldoende deskundigheid 
op het gebied van relevante onderdelen 
van financiële diensten beschikken.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig dat de controlefunctie wordt uitgeoefend door niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken bestuurders, omdat sprake kan zijn van een belangenconflict met de 
verantwoordelijkheid tegenover de aandeelhouders. Met de voorgestelde formulering kan een 
optimale keuze worden gemaakt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de kwaliteit van ratings te 
waarborgen, moet het ratingbureau 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat het bij de toekenning van een rating 
gebruikmaakt van betrouwbare informatie. 
Daartoe kan een bureau zich onder meer 
baseren op van onafhankelijke zijde 
gecontroleerde jaarrekeningen en 
openbaargemaakte informatie, op 
verificaties door een gereputeerde derde en 
op aselect onderzoek door het bureau van 
de ontvangen informatie dan wel 
gebruikmaken van contractuele bepalingen 
die ondubbelzinnig bepalen dat de 
beoordeelde entiteit of haar verbonden 

(15) Om de kwaliteit van ratings te 
waarborgen, moet het ratingbureau 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat het bij de toekenning van een rating 
gebruikmaakt van betrouwbare informatie. 
Een ratingbureau is geen auditor die de 
data en zorgvuldigheid van uitgevende 
instellingen en derden controleert, maar 
moet zich ervan vergewissen dat de 
bronnen waarop het zich verlaat het 
vertrouwen bevestigen, bijvoorbeeld door 
beroepsmatige onafhankelijkheid of goede 
naam. Daartoe kan een bureau zich onder 
meer baseren op van onafhankelijke zijde 
gecontroleerde jaarrekeningen en 
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derde partijen aansprakelijk zijn indien in 
het kader van het contract welbewust 
wezenlijk onjuiste of misleidende 
informatie wordt verstrekt of indien de 
beoordeelde entiteit of haar verbonden 
derde partijen niet de nodige 
zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van 
de nauwkeurigheid van de in de 
contractuele voorwaarden van het contract 
gespecificeerde informatie.

openbaargemaakte informatie, op 
verificaties door een gereputeerde derde en 
op aselect onderzoek door het bureau van 
de ontvangen informatie dan wel 
gebruikmaken van contractuele bepalingen 
in de transactiedocumenten die 
ondubbelzinnig bepalen dat de beoordeelde 
entiteit of haar verbonden derde partijen 
aansprakelijk zijn indien in het kader van 
het contract welbewust wezenlijk onjuiste 
of misleidende informatie wordt verstrekt 
of indien de beoordeelde entiteit of haar 
verbonden derde partijen niet de nodige 
zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van 
de nauwkeurigheid van de in de 
contractuele voorwaarden van het contract 
gespecificeerde informatie.

Or. en

Motivering

Er mag geen verwarring bestaan over de rol van ratingbureaus ten aanzien van de 
zorgvuldigheid die betracht moet worden door andere partijen, en waarop het werk van 
ratingbureaus berust.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het strengere en duidelijkere 
rechtskader dat voor ratingbureaus gaat 
gelden, zou het ook gemakkelijker moeten 
maken om overeenkomstig de 
toepasselijke aansprakelijkheidsregeling 
van een lidstaat zo nodig civielrechtelijke 
stappen te zetten tegen een ratingbureau.

(35) Deze verordening laat de nationale 
wetgeving inzake het recht om 
civielrechtelijke stappen tegen een 
ratingbureau te zetten onverlet.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\764922NL.doc 7/17 PE418.457v01-00

NL

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De methoden, modellen en belangrijke 
aan ratings ten grondslag liggende
aannamen waarvan het ratingbureau bij het 
ratingproces gebruikmaakt, worden door 
het ratingbureau openbaar gemaakt.

1. De methoden en een beschrijving van 
de modellen en belangrijke wiskundige, 
correlatieve en andere aannamen waarvan 
het ratingbureau bij het ratingproces 
gebruikmaakt, worden door het 
ratingbureau openbaar gemaakt. Er wordt 
gezorgd voor passende procedures om een 
geëigende bescherming van 
vertrouwelijke informatie te verzekeren.

Or. en

Motivering

Er moet een evenwicht worden gehandhaafd tussen de gedetailleerde werking van 
ratingsystemen die als openbare taak hebben vertrouwen te geven en informatie te 
verstrekken, enerzijds en ratings die op maat gesneden zijn voor de uitgevende instellingen 
anderzijds.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - lid 3 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, en een 
afschrift hiervan te ontvangen;

a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, en een 
afschrift hiervan te ontvangen voor gebruik 
in hun hoedanigheid als toezichthouder;

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - lid 3 - letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) inlichtingen te verlangen van iedere 
persoon en zo nodig een persoon op te 
roepen en te ondervragen om inlichtingen 
te verkrijgen;

b) inlichtingen te verlangen van iedere 
persoon en zo nodig een persoon op te 
roepen en te ondervragen om inlichtingen 
te verkrijgen voor gebruik in hun 
hoedanigheid als toezichthouder;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitoefening van deze bevoegdheden 
gelden in de wetgeving van de lidstaat 
dezelfde voorschriften inzake 
beroepsgeheim en wettelijk privilege als in 
andere toezichtprocedures voor de 
financiële markten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 - lid 1 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst mag de volgende 
maatregelen nemen:

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst mag bij overtreding van deze 
verordening de volgende maatregelen 
nemen:

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beroepsgeheim geldt voor alle 
personen die werkzaam zijn of zijn 
geweest bij de bevoegde autoriteit of bij 
iedere autoriteit of persoon aan wie de 
bevoegde autoriteit taken heeft 
gedelegeerd, met inbegrip van de door de 
bevoegde autoriteit aangetrokken auditors 
en deskundigen. Onder het beroepsgeheim 
vallende informatie mag aan geen enkele 
andere persoon of autoriteit worden 
verstrekt, tenzij zulks in het kader van 
gerechtelijk procedures noodzakelijk is.

1. Het beroepsgeheim geldt voor alle
personen die werkzaam zijn of zijn 
geweest bij de bevoegde autoriteit, bij het 
CEER of bij iedere autoriteit of persoon 
aan wie de bevoegde autoriteit taken heeft 
gedelegeerd, met inbegrip van de door de 
bevoegde autoriteit aangetrokken auditors 
en deskundigen. Onder het beroepsgeheim 
vallende informatie mag aan geen enkele 
andere persoon of autoriteit worden 
verstrekt, tenzij zulks in het kader van 
gerechtelijk procedures noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
ten aanzien van de sancties die gelden voor 
overtredingen van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
hebben ten minste betrekking op gevallen 
waarin ernstige fouten zijn begaan bij de 
beroepsuitoefening en waarin niet de 
nodige zorgvuldigheid is betracht. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
ten aanzien van de sancties die gelden voor 
overtredingen van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
hebben ten minste betrekking op gevallen 
waarin ernstige fouten zijn begaan bij de 
beroepsuitoefening en waarin niet de 
nodige zorgvuldigheid en aandacht in de
ratingprocedures is betracht. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn.

Or. en
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Motivering

Er mag geen verwarring bestaan over de rol van ratingbureaus ten aanzien van de 
zorgvuldigheid die betracht moet worden door andere partijen, en waarop het werk van 
ratingbureaus berust.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overtreding van de bepalingen van deze 
verordening geeft op zich nog geen recht 
op een procedure tot schadeloosstelling 
door derde partijen in het geschil, omdat 
dergelijke vorderingen alleen gesteld 
kunnen worden krachtens het 
toepasselijke nationale recht inzake de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe alinea wordt toegevoegd voor alle duidelijkheid. Waar het om gaat is de 
tenuitvoerlegging in het nationale recht, als uiteengezet in de eerste alinea.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ratingbureau heeft een bestuurs- of 
toezichthoudend orgaan dat 
verantwoordelijk is voor:

1. Het ratingbureau of de groep 
ratingbureaus en de hoogste leiding 
daarvan zorgen voor:

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuurs- of toezichthoudend orgaan 
van een ratingbureau telt ten minste drie 
niet bij het dagelijks bestuur betrokken 
leden die onafhankelijk zijn. De beloning 
van de onafhankelijke leden van het 
bestuurs- of toezichthoudend orgaan is 
niet gekoppeld aan de bedrijfsresultaten 
van het ratingbureau en is zodanig geregeld 
dat de onafhankelijkheid van hun oordeel 
is gewaarborgd. Het mandaat van de 
onafhankelijke leden van het bestuurs- of 
toezichthoudend orgaan heeft een van 
tevoren overeengekomen vaste duur die 
niet langer is dan vijf jaar en is niet 
hernieuwbaar. Onafhankelijke leden van 
het bestuurs- of toezichthoudend orgaan
worden alleen in geval van ernstige fouten 
of ondermaats functioneren bij de 
beroepsuitoefening uit hun functie 
ontheven.

Het bestuurs- of toezichthoudend orgaan 
van een ratingbureau of groep 
ratingbureaus telt of is onderworpen aan 
een onafhankelijke controlefunctie door 
personen met verantwoordelijkheid voor 
de correcte en gedegen naleving van deze 
verordening ten aanzien van handhaving 
van de onafhankelijkheid en kwaliteit van 
de ratings. Deze functie kan worden 
vervuld door niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken bestuurders. De beloning van 
de personen die de onafhankelijke 
controlefunctie verrichten is niet 
gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van het 
ratingbureau en is zodanig geregeld dat de 
onafhankelijkheid van hun oordeel is 
gewaarborgd. Het mandaat van de 
personen die de onafhankelijke 
controlefunctie verrichten heeft een van 
tevoren overeengekomen vaste duur die 
niet langer is dan vijf jaar en is niet 
hernieuwbaar. Personen die de 
onafhankelijke controlefunctie verrichten
worden alleen in geval van ernstige fouten 
of ondermaats functioneren bij de 
beroepsuitoefening uit hun functie 
ontheven.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het merendeel van de leden van het 
bestuurs- of toezichthoudend orgaan, met 

Het merendeel van de leden van het 
bestuurs- of toezichthoudend orgaan, met 
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inbegrip van alle onafhankelijke leden, 
beschikt over voldoende deskundigheid op 
het gebied van financiële diensten. Ten 
minste één onafhankelijk lid van dit 
orgaan moet een grondige kennis van en 
ervaring met markten voor gestructureerd 
krediet en securitisatiemarkten hebben op 
hoog bestuursniveau.

inbegrip van alle personen die de 
onafhankelijke controlefunctie verrichten, 
beschikt over voldoende deskundigheid op 
het gebied van financiële diensten. Indien 
van toepassing, moet ten minste één van 
de personen die de onafhankelijke 
controlefunctie verrichten een grondige 
kennis van en ervaring hebben op hoog 
bestuursniveau, zodat hij de meest 
complexe, gestructureerde of nieuwe 
producten beheerst waarvoor het 
ratingbureau ratings afgeeft.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast hun algemene verantwoordelijkheid 
als lid van het orgaan, hebben de 
onafhankelijke leden van het bestuurs- of 
toezichthoudend orgaan de specifieke taak 
om toezicht te houden op de ontwikkeling 
van het ratingbeleid, op de 
doeltreffendheid van het interne systeem 
van het ratingbureau voor de beheersing 
van de kwaliteit van het ratingproces 
teneinde te voorkomen dat er zich 
belangenconflicten voordoen, en op het 
compliance- en governanceproces, met 
inbegrip van de efficiëntie van de in punt 7 
van deze afdeling bedoelde 
toetsingsfunctie. De adviezen die de 
onafhankelijke bestuurders over deze 
aangelegenheden hebben uitgebracht, 
worden periodiek gepresenteerd aan het 
orgaan en ter beschikking gesteld van de 
bevoegde autoriteit telkens als deze daarom 
verzoekt.

Naast hun algemene verantwoordelijkheid 
als lid van het orgaan, hebben de personen 
die de onafhankelijke controlefunctie 
verrichten de specifieke taak om toezicht 
te houden op de ontwikkeling van het 
ratingbeleid, op de doeltreffendheid van 
het interne systeem van het ratingbureau 
voor de beheersing van de kwaliteit van het 
ratingproces teneinde te voorkomen dat er 
zich belangenconflicten voordoen, en op 
het compliance- en governanceproces, met 
inbegrip van de efficiëntie van de in punt 7 
van deze afdeling bedoelde 
toetsingsfunctie. De adviezen die de 
personen die de onafhankelijke 
controlefunctie verrichten over deze 
aangelegenheden hebben uitgebracht, 
worden periodiek gepresenteerd aan het 
orgaan en ter beschikking gesteld van de 
bevoegde autoriteit telkens als deze daarom 
verzoekt.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ratingbureaus hebben regelingen voor 
een goed ondernemingsbestuur. 
Dergelijke regelingen kunnen worden 
aangepast om rekening te houden met de 
omvang en specifieke bedrijfsstructuur 
van het ratingbureau en met de wettelijke 
eisen en andere regels voor corporate 
governance die gelden in de 
rechtsgebieden waar het bureau deel van 
uitmaakt of waar het zijn hoofdvestiging 
heeft. Bij het vaststellen van zijn 
regelingen voor een goed 
ondernemingsbestuur houdt het 
ratingbureau zich aan de noodzaak voor 
ratings te zorgen die onafhankelijk, 
objectief en van hoge kwaliteit zijn.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - Afdeling A - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een ratingbureau treft organisatorische 
en administratieve regelingen om de in 
afdeling B, punt 1, bedoelde 
belangenconflicten te onderkennen, te 
voorkomen en te beheren. Het bewaart 
gegevens over alle aanzienlijke 
bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid 
en die van zijn werknemers die bij het 
ratingproces betrokken zijn, alsook over 
alle veiligheidsmaatregelen die zijn 
genomen om deze bedreigingen af te 

5. Een ratingbureau treft geschikte en 
doeltreffende organisatorische en 
administratieve regelingen om de in 
afdeling B, punt 1, bedoelde 
belangenconflicten te onderkennen, te 
voorkomen, te beheren, te registreren en 
bekend te maken. Het registreert alle 
aanzienlijke bedreigingen voor zijn 
onafhankelijkheid en die van zijn 
werknemers die bij het ratingproces 
betrokken zijn, alsook over alle 
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zwakken. veiligheidsmaatregelen die zijn genomen 
om deze bedreigingen af te zwakken.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling A – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een ratingbureau voorziet in een 
toetsingsfunctie voor de periodieke 
toetsing van de methoden en modellen die 
het hanteert, van de aanzienlijke 
wijzigingen daarin en van de geschiktheid 
van deze methoden en modellen voor de 
beoordeling van nieuwe financiële 
instrumenten.

7. Een ratingbureau voorziet in een 
toetsingsfunctie voor de periodieke 
toetsing van de methoden, modellen, 
wiskundige, correlatieve en andere 
aannamen, van alle aanzienlijke 
wijzigingen of veranderingen daarin en 
van de geschiktheid van deze methoden,
modellen en aannamen bij het gebruik of 
voorgesteld gebruik ervan voor de 
beoordeling van nieuwe financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling B – lid 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een ratingbureau geeft geen rating af of 
trekt een bestaande rating in in de 
volgende gevallen:

3. Een ratingbureau geeft geen rating af of 
herziet een bestaande rating in de volgende 
gevallen:

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling B – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het ratingbureau, een analist die aan de 
bepaling van een rating heeft meegewerkt, 
dan wel een persoon die de ratings 
goedkeurt, is direct of indirect eigenaar van 
financiële instrumenten van de beoordeelde 
entiteit of een gelieerde derde partij of 
heeft een ander direct of indirect 
eigendomsbelang in deze entiteit of partij;

a) het ratingbureau, een analist die aan de 
bepaling van een rating heeft meegewerkt, 
dan wel een persoon die de ratings 
goedkeurt, is direct of indirect eigenaar van 
financiële instrumenten van de beoordeelde 
entiteit of een gelieerde derde partij of 
heeft een ander direct of indirect 
eigendomsbelang in deze entiteit of partij; 
om twijfel te vermijden geldt dit niet in het 
geval van de minimis-gebeurtenissen of 
voorbijgaande, onontkoombare situaties 
(zoals erfenissen of legaten) noch voor 
participaties in een gediversifieerde 
collectieve beleggingsregeling;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling D – Hoofdstuk I – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een ratingbureau draagt er zorg voor dat 
in een rating alle kenmerken en 
beperkingen van de rating duidelijk en 
opvallend worden vermeld. Een 
ratingbureau vermeldt in een rating in het 
bijzonder op opvallende wijze of het de 
over de beoordeelde entiteit beschikbare 
informatie van bevredigende kwaliteit acht 
en tot op welke hoogte het de informatie 
die het van de beoordeelde entiteit of haar 
gelieerde derde partij heeft ontvangen, 
heeft geverifieerd. Indien een rating 
betrekking heeft op een type entiteit of 
financieel instrument waarover weinig 
historische gegevens bestaan, maakt het 

3. Een ratingbureau draagt er zorg voor dat 
in een rating alle kenmerken en 
beperkingen van de rating duidelijk en 
opvallend worden vermeld. Een 
ratingbureau vermeldt in een rating in het 
bijzonder op opvallende wijze of het de 
over de beoordeelde entiteit beschikbare 
informatie van bevredigende kwaliteit acht 
en tot op welke hoogte het de informatie 
die het van de beoordeelde entiteit of haar 
gelieerde derde partij heeft ontvangen, 
heeft geverifieerd. Van een ratingbureau 
wordt niet verwacht dat het de due 
diligence controleert van de entiteit 
waarvoor het een rating afgeeft. Indien 
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ratingbureau op een opvallende plaats 
duidelijk melding van de beperkingen van 
de rating.

een rating betrekking heeft op een type 
entiteit of financieel instrument waarover 
weinig historische gegevens bestaan, maakt 
het ratingbureau op een opvallende plaats 
duidelijk melding van de beperkingen van 
de rating.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling D – Hoofdstuk I – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het gebrek aan betrouwbare 
gegevens, de complexiteit van de structuur 
van een nieuw type instrument of de 
onbevredigende kwaliteit van de 
beschikbare informatie ernstige vragen 
doen rijzen over het vermogen van het 
ratingbureau om een geloofwaardige rating 
op te stellen, ziet het ratingbureau af van de 
afgifte van een rating of trekt het een 
bestaande rating in.

Indien het gebrek aan betrouwbare 
gegevens, de complexiteit van de structuur 
van een nieuw type instrument of de 
onbevredigende kwaliteit van de 
beschikbare informatie ernstige vragen 
doen rijzen over het vermogen van het 
ratingbureau om een geloofwaardige rating 
op te stellen, ziet het ratingbureau af van de 
afgifte van een rating.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - Afdeling D - Hoofdstuk I - lid 3 - alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval veranderingen optreden in de 
kwaliteit van de informatie die 
beschikbaar is om een bestaande rating te 
toetsen, dan wordt dit bekend gemaakt en 
wordt de rating naar behoren herzien.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Afdeling E – Hoofdstuk I – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. methoden, modellen en belangrijke aan 
ratings ten grondslag liggende aannamen, 
alsook alle wijzigingen van betekenis 
daarin;

5. methoden en beschrijvingen van
modellen en belangrijke wiskundige, 
correlatieve en andere aannamen, alsook 
alle wijzigingen van betekenis daarin;

Or. en

Motivering

Er moet een evenwicht worden gehandhaafd tussen de gedetailleerde werking van 
ratingsystemen die als openbare taak hebben vertrouwen te geven en informatie te 
verstrekken, enerzijds en ratings die op maat gesneden zijn voor de uitgevende instellingen 
anderzijds
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