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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu wprowadzenie wiążącego prawnie systemu rejestracji i nadzoru 
dla agencji ratingowych wystawiających ratingi kredytowe wykorzystywane głównie do 
celów określonych w przepisach prawa przez instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziedzinie ubezpieczeń 
bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, zakłady ubezpieczeń na życie i zakłady 
reasekuracji, programy zbiorowego inwestowania i fundusze emerytalne. Głównym celem 
tego wniosku jest zagwarantowanie niezależności, obiektywizmu i najwyższej jakości 
ratingów kredytowych wykorzystywanych we Wspólnocie.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wskazuje na następujące główne kwestie leżące 
w zwyczajowej kompetencji komisji JURI: 

Czy wniosek słusznie oparto na art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, czy też powinien on mieć za podstawę art. 47 ust. 2 tego traktatu?

Art. 95 odnosi się do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Art. 47 ust. 2 tego traktatu, stanowiący część rozdziału 2 dotyczącego swobody 
przedsiębiorczości, odnosi się do „swobodnego przepływu osób, usług i kapitału”, a całość 
środków harmonizujących dotyczących usług finansowych w Unii Europejskiej była 
dotychczas przyjmowana, mając za podstawę prawną art. 47 ust. 2. Dotyczy to w 
szczególności instytucji kredytowych (dyrektywa 2006/48/WE), przedsiębiorstw 
inwestycyjnych (dyrektywa 2004/39/WE), zakładów ubezpieczeń na życie (dyrektywa 
2002/83), zakładów reasekuracji (dyrektywa 2005/68/WE), przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS - podlegająca 
przekształceniu), instytucji pracowniczych programów emerytalnych (dyrektywa 
2003/41/WE). 

Mając na względzie spójność, wydaje się, że cel niniejszego wniosku, mianowicie 
ustanowienie warunków, zgodnie z którymi agencje ratingowe mogą być zakładane i mogą 
działać w Unii Europejskiej, należy rozpatrywać na mocy art. 47 ust.2.

Czy wniosek powinien mieć formę rozporządzenia czy dyrektywy?

W obecnym kontekście i przy obecnych uwarunkowaniach finansowych zrozumiałe są 
powody, dla których wybrano formę rozporządzenia, a nie dyrektywy, w celu spójnego i 
szybkiego wprowadzenia tego środka prawnego. Jednakże art. 47 ust. 2 przewiduje, że
koordynacja w zakresie zakładania i prowadzenia przedmiotowej działalności lub 
wykonywania wspomnianych zawodów powinna odbywać się jedynie w drodze dyrektyw i 
wyklucza stosowanie rozporządzeń.

Jeśli natomiast zastosowanie w tym szczególnym przypadku rozporządzenia zostanie uznane 
za istotne, i w związku z tym podstawą prawną pozostanie art. 95, powinno się rozważyć 
konsekwencje tego kroku.
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Kryteria zarządzania

Wśród kryteriów zarządzania zamieszczonych w sekcji A załącznika zaproponowano, by 
dyrektorzy niewykonawczy realizowali szereg zobowiązań w celu zapewnienia niezależności 
ratingów. Zasadniczo celem jest tu ochrona podmiotów zewnętrznych. Nie jest natomiast 
jasne, czy jest to we wszystkich okolicznościach funkcja odpowiednia dla dyrektora 
niewykonawczego, który reprezentuje również akcjonariuszy. W niektórych państwach 
członkowskich dyrektorzy niewykonawczy mogą mieć taką funkcję, ale nie ma potrzeby 
przyjmowania postawy tak nakazowej i sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, 
by zarząd lub rada nadzorcza polegały na osobach dokonujących niezależnego 
monitorowania. Funkcję taką w stosownych przypadkach mogliby pełnić dyrektorzy 
niewykonawczy. W przypadku grupy agencji ratingowych nie ma potrzeby powielania takiej 
funkcji, która mogłaby mieć zastosowanie do całej grupy.

Odpowiedzialność cywilna

W przedmiotowym wniosku sugeruje się, że rozporządzenie ułatwi proces rozstrzygania 
sporów. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest zdania, że nie istnieją powody, by 
rozszerzać obecnie obowiązujący w państwach członkowskich zakres odpowiedzialności 
cywilnej, który obejmuje już przypadki rażących zaniedbań i nieuczciwych praktyk. Wręcz 
niebezpieczne byłoby zachęcanie do wszczynania powództwa cywilnego bądź ułatwianie 
takiego powództwa, które mogłoby wywierać wpływ na decyzje ratingowe i przyczyniać się 
do stosowania szantażu oraz osłabiać niezależność, którą ma ono za zadanie gwarantować 
i utrzymywać. W tej dziedzinie niezbędne jest zachowanie ostrożności; zaproponowano 
poprawkę w celu wyjaśnienia, że nie planuje się rozszerzenia obecnego zakresu 
odpowiedzialności cywilnej.

POPRAWKI

Podkomisja Praw Człowieka zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia niezależności 
procesu wystawiania ratingu od interesów 
gospodarczych agencji ratingowej jako 
przedsiębiorstwa agencje ratingowe 
powinny zagwarantować, że w ich 
zarządzie lub radzie nadzorczej znajdzie 

(10) W celu zapewnienia niezależności 
procesu wystawiania ratingu od interesów 
gospodarczych agencji ratingowej jako 
przedsiębiorstwa agencje ratingowe lub 
grupy agencji ratingowych powinny 
zagwarantować, że ich zarząd lub rada 
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się przynajmniej trzech członków 
niewykonawczych, którzy powinni być 
niezależni w rozumieniu punktu 13 sekcji 
III zalecenia Komisji 2005/162/WE 
dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących 
członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 
Ponadto większość członków zarządu lub 
rady nadzorczej, w tym wszyscy 
członkowie niezależni, powinni mieć 
wystarczającą wiedzę specjalistyczną w 
zakresie usług finansowych.

nadzorcza ma w swoim składzie osobę 
pełniącą funkcję niezależnego 
monitorowania, odpowiedzialną za 
prawidłową i odpowiednią zgodność z tym 
rozporządzeniem w odniesieniu do 
utrzymania niezależności i wysokiej 
jakości ratingów, bądź też ich zarząd lub 
rada nadzorcza podlega takiej osobie. 
Funkcję tę może pełnić co najmniej jeden 
dyrektor niewykonawczy. Ponadto 
większość członków zarządu lub rady 
nadzorczej, w tym wszystkie osoby 
pełniące funkcję niezależnego 
monitorowania, powinni mieć 
wystarczającą wiedzę specjalistyczną w 
zakresie usług finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by funkcje monitorowania pełnili dyrektorzy niewykonawczy, może zaistnieć 
konflikt interesów z obowiązkami w stosunku do akcjonariuszy. Przedstawione sformułowanie 
pozwala na wybór najlepszej opcji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości ratingów agencja ratingowa 
powinna podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia wiarygodności informacji 
wykorzystywanych przez nią do 
wystawienia ratingu. W tym celu agencja 
ratingowa może przewidzieć, między 
innymi, oparcie się na sprawozdaniach 
finansowych poddanych niezależnemu 
audytowi i publicznie ujawnionych 
informacjach, weryfikację przez uznane 
strony trzecie, badanie wybranych losowo 
prób z informacji uzyskanych przez 
agencję ratingową lub postanowienia 

(15) W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości ratingów agencja ratingowa 
powinna podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia wiarygodności informacji 
wykorzystywanych przez nią do 
wystawienia ratingu. Agencja ratingowa 
nie jest audytorem danych i analiz due 
diligence emitentów i osób trzecich, ale 
musi upewnić się, że źródła, na których się 
opiera, zasługują na takie zaufanie, np. ze 
względu na niezależność ekspertów czy 
reputację. W tym celu agencja ratingowa 
może przewidzieć, między innymi, oparcie 
się na sprawozdaniach finansowych 
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umowne wyraźnie wskazujące na 
odpowiedzialność ocenianego podmiotu 
lub powiązanych z nim stron trzecich, jeśli 
informacje dostarczone na mocy umowy są 
rozmyślnie fałszywe lub wprowadzają w 
błąd lub jeśli oceniany podmiot lub 
powiązane z nim strony trzecie nie 
zachowują należytej staranności w 
stosunku do dokładności informacji 
określonej w warunkach umowy.

poddanych niezależnemu audytowi i 
publicznie ujawnionych informacjach, 
weryfikację przez uznane strony trzecie, 
badanie wybranych losowo prób z 
informacji uzyskanych przez agencję 
ratingową lub postanowienia umowne w 
dokumentach transakcji wyraźnie 
wskazujące na odpowiedzialność 
ocenianego podmiotu lub powiązanych z 
nim stron trzecich, jeśli informacje 
dostarczone na mocy umowy są rozmyślnie 
fałszywe lub wprowadzają w błąd lub jeśli 
oceniany podmiot lub powiązane z nim 
strony trzecie nie zachowują należytej 
staranności w stosunku do dokładności 
informacji określonej w warunkach 
umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć nieporozumień związanych z rolą agencji ratingowych w odniesieniu do 
analiz due diligence prowadzonych przez inne osoby, na których to analizach opierają się 
agencje ratingowe.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Ściślejsze i jaśniejsze ramy prawne 
działania agencji ratingowych, powinny 
również ułatwić uciekanie się, w 
odpowiednich przypadkach, do powództwa 
cywilnego w stosunku do agencji 
ratingowych, zgodnie z systemami 
odpowiedzialności cywilnej mającymi 
zastosowanie w poszczególnych 
państwach członkowskich.

(35) Niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
uszczerbku dla prawa krajowego 
dotyczącego powództw cywilnych w 
stosunku do agencji ratingowych.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja ratingowa ujawnia opinii 
publicznej metodyki, modele i podstawowe 
założenia ratingowe wykorzystywane przez 
nią w procesie wystawiania ratingu.

1. Agencja ratingowa ujawnia opinii 
publicznej metodyki, opis modeli i 
podstawowych założeń matematycznych, 
korelacyjnych i innych wykorzystywanych 
przez nią w procesie wystawiania ratingu. 
Powinny zostać wprowadzone właściwe 
procedury w celu zapewnienia ochrony 
informacji o odpowiednim stopniu 
poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować równowagę w odniesieniu do szczegółowych sposobów działania systemów 
ratingowych, które są udostępniane opinii publicznej w celu budowania zaufania i uzyskania 
komentarzy oraz które umożliwiają emitentom „dostosowanie się do modelu”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostęp do wszelkiego rodzaju 
dokumentów w dowolnej formie i 
otrzymywanie lub pobieranie ich kopii;

a) dostęp do wszelkiego rodzaju 
dokumentów w dowolnej formie i 
otrzymywanie lub pobieranie ich kopii w 
celu wykorzystania ich w ramach 
działalności nadzorczej;

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) możliwość zażądania informacji od 
dowolnej osoby i w razie konieczności 
wezwania i przesłuchania danej osoby w 
celu uzyskania informacji;

b) możliwość zażądania informacji od 
dowolnej osoby i w razie konieczności 
wezwania i przesłuchania danej osoby w 
celu uzyskania informacji do 
wykorzystania w ramach działalności 
nadzorczej;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wykonywaniu tych uprawnień 
zastosowanie mają te same przepisy 
dotyczące tajemnicy zawodowej i 
poufności wymiany informacji między 
adwokatem i klientem obowiązujące na 
mocy prawa państw członkowskich, co 
przepisy mające zastosowanie w innych 
procedurach nadzorczych na rynkach 
finansowych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ macierzystego państwa 
członkowskiego może podjąć następujące 

1. Właściwy organ macierzystego państwa 
członkowskiego może podjąć następujące 
środki w przypadku naruszenia przepisów 
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środki: niniejszego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej ma zastosowanie do 
wszystkich osób, które pracują lub 
pracowały dla danego właściwego organu 
lub dla organu lub osoby, którym ten 
właściwy organ przekazał zadania, 
włącznie zatrudnionymi przez właściwy 
organ audytorami i rzeczoznawcami. 
Informacje objęte tajemnicą zawodową nie 
mogą być ujawniane żadnej innej osobie 
ani organowi, chyba że jest to konieczne 
dla potrzeb prowadzenia postępowania 
sądowego.

1. Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej ma zastosowanie do 
wszystkich osób, które pracują lub 
pracowały dla danego właściwego organu, 
CESR lub dla organu lub osoby, którym 
ten właściwy organ przekazał zadania, 
włącznie zatrudnionymi przez właściwy 
organ audytorami i rzeczoznawcami. 
Informacje objęte tajemnicą zawodową nie 
mogą być ujawniane żadnej innej osobie 
ani organowi, chyba że jest to konieczne 
dla potrzeb prowadzenia postępowania 
sądowego.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wykonania. Kary obejmują przynajmniej 
poważne uchybienia zawodowe i brak 
należytej staranności. Przewidziane kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wykonania. Kary obejmują przynajmniej 
poważne uchybienia zawodowe i brak 
właściwej dbałości oraz uwagi podczas 
przeprowadzania procedur ratingowych. 
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
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proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć nieporozumień związanych z rolą agencji ratingowych w odniesieniu do 
analiz due diligence prowadzonych przez inne osoby, na których to analizach opierają się 
agencje ratingowe.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia nie jest podstawą do 
wszczynania powództwa o odszkodowanie 
przez osoby trzecie, a roszczenia takie 
można wysuwać jedynie na podstawie 
prawa krajowego właściwego w dziedzinie 
odpowiedzialności cywilnej.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy akapit dodany po pierwszym akapicie ma na celu uniknięcie wątpliwości. Test powinien 
obejmować objaśnienia z pierwszego akapitu wdrażane w prawie krajowym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja ratingowa posiada zarząd lub 
radę nadzorczą odpowiedzialne za 
zapewnienie:

1. Agencja ratingowa lub grupa agencji 
ratingowych i jej kadry zarządzające 
wyższego szczebla zapewniają:
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Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład zarządu lub rady nadzorczej
agencji ratingowej wchodzi co najmniej 
trzech członków niewykonawczych, którzy 
są niezależni. Wynagrodzenie 
niezależnych członków zarządu lub rady 
nadzorczej nie jest powiązane z wynikami 
działalności gospodarczej agencji 
ratingowej i jest ustalane na poziomie 
zapewniającym niezależność oceny tych 
członków. Długość kadencji niezależnych 
członków zarządu lub rady nadzorczej jest 
ustalona z góry na okres nieprzekraczający 
pięciu lat; kadencja nie jest odnawialna. 
Zwolnienie niezależnych członków 
zarządu lub rady nadzorczej ma miejsce 
jedynie w przypadku poważnego 
uchybienia lub braku wyników w pracy 
zawodowej.

Zarząd lub rada nadzorcza agencji 
ratingowej lub grupy agencji ratingowych 
ma w swoim składzie osobę pełniącą 
funkcję niezależnego monitorowania, 
odpowiedzialną za prawidłową i 
odpowiednią zgodność z tym 
rozporządzeniem w odniesieniu do 
utrzymania niezależności i wysokiej 
jakości ratingów, bądź też podlega takiej 
osobie. Funkcję tę będą pełnić dyrektorzy 
niewykonawczy. Wynagrodzenie osób 
pełniących funkcję niezależnego 
monitorowania nie jest powiązane z 
wynikami działalności gospodarczej 
agencji ratingowej i jest ustalane na 
poziomie zapewniającym niezależność 
oceny tych członków. Długość kadencji 
osób pełniących funkcję niezależnego 
monitorowania jest ustalona z góry na 
okres nieprzekraczający pięciu lat; 
kadencja nie jest odnawialna. Zwolnienie 
osób pełniących funkcję niezależnego 
monitorowania ma miejsce jedynie w 
przypadku poważnego uchybienia lub 
braku wyników w pracy zawodowej.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Większość członków zarządu lub rady Większość członków zarządu lub rady 



PA\764922PL.doc 12/17 PE418.457v01-00

PL

nadzorczej, w tym wszyscy członkowie 
niezależni, ma wystarczającą wiedzę 
specjalistyczną w zakresie usług 
finansowych. Co najmniej jeden 
niezależny członek zarządu lub rady
posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie 
zdobyte na wyższym poziomie zarządzania 
na rynkach kredytów strukturyzowanych i 
sekurytyzacji.

nadzorczej, w tym wszystkie osoby 
pełniące funkcje niezależnego 
monitorowania, ma wystarczającą wiedzę 
specjalistyczną w zakresie usług 
finansowych. W stosownych przypadkach 
co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję 
niezależnego monitorowania posiada 
dogłębną wiedzę i doświadczenie zdobyte 
na wyższym poziomie zarządzania, 
pozwalającą jej na zajmowanie się 
najbardziej skomplikowanymi, złożonymi 
lub nowymi produktami, na temat których 
agencja ratingowa wystawia ratingi 
kredytowe.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz ogólnej odpowiedzialności zarządu 
lub rady nadzorczej na niezależnych 
członkach zarządu lub rady nadzorczej 
spoczywa szczególne zadanie 
monitorowania rozwoju polityki 
ratingowej, skuteczności wewnętrznego 
systemu kontroli jakości agencji 
dotyczącego procesu wystawiania ratingu 
w celu zapewnienia, że nie zachodzi 
konflikt interesów, a także zgodności i 
procesów zarządzania, w tym skuteczności 
funkcji przeglądu, o której mowa w 
punkcie 7 niniejszej sekcji. Opinie
niezależnych członków zarządu lub rady 
nadzorczej w tych sprawach przedstawiane 
są zarządowi lub radzie nadzorczej 
okresowo oraz udostępniane właściwemu 
organowi na jego żądanie.

Oprócz ogólnej odpowiedzialności zarządu 
lub rady nadzorczej na osobach pełniących 
funkcję niezależnego monitorowania 
spoczywa szczególne zadanie 
monitorowania rozwoju polityki 
ratingowej, skuteczności wewnętrznego 
systemu kontroli jakości agencji 
dotyczącego procesu wystawiania ratingu 
w celu zapewnienia, że nie zachodzi 
konflikt interesów, a także zgodności i 
procesów zarządzania, w tym skuteczności 
funkcji przeglądu, o której mowa w 
punkcie 7 niniejszej sekcji. Opinie osób 
pełniących funkcję niezależnego 
monitorowania w tych sprawach 
przedstawiane są zarządowi lub radzie 
nadzorczej okresowo oraz udostępniane 
właściwemu organowi na jego żądanie.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 2 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja ratingowa przestrzega 
uregulowań w zakresie dobrego ładu 
korporacyjnego. Uregulowania takie 
można dostosowywać, aby uwzględnić 
rozmiar agencji ratingowej, jej określoną 
strukturę korporacyjną oraz wymogi 
legislacyjne i inne normy ładu 
korporacyjnego obowiązujące na 
podstawie jurysdykcji, w ramach której 
dana agencja jest zarejestrowana lub ma 
główną siedzibę. Określając uregulowania 
w zakresie swojego ładu korporacyjnego, 
agencja ratingowa powinna uwzględnić 
konieczność wystawiania przez nią 
niezależnych i obiektywnych ratingów o 
wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Agencja ratingowa tworzy rozwiązania 
organizacyjne i administracyjne mające na 
celu identyfikację, zapobieganie i 
zarządzanie konfliktami interesów, o 
których mowa w pkt. 1 sekcji B. Prowadzi 
ona rejestr wszystkich istotnych zagrożeń
jej niezależności i niezależności jej 
pracowników uczestniczących w procesie 
ratingu kredytowego oraz posiada 
zabezpieczenia stosowane w celu 
zmniejszenia tych zagrożeń.

5. Agencja ratingowa tworzy odpowiednie 
i skuteczne rozwiązania organizacyjne i 
administracyjne mające na celu 
identyfikację, zapobieganie, zarządzanie, 
rejestrowanie i ujawnianie konfliktów 
interesów, o których mowa w pkt. 1 sekcji 
B. Wszystkie istotne zagrożenia jej 
niezależności i niezależności jej 
pracowników uczestniczących w procesie 
ratingu kredytowego oraz zabezpieczenia 
stosowane w celu zmniejszenia tych 
zagrożeń są rejestrowane.
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Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Agencja ratingowa tworzy funkcję 
przeglądu odpowiedzialną za okresowe 
przeglądy metodyk, modeli i istotnych 
zmian w wykorzystywanych metodykach i 
modelach, jak również za stosowność tych 
metodyk i modeli do oceny nowych 
instrumentów finansowych.

7. Agencja ratingowa tworzy funkcję 
przeglądu odpowiedzialną za okresowe 
przeglądy metodyk, modeli, podstawowych 
matematycznych, korelacyjnych i innych 
rodzajów założeń oraz ich istotnych zmian 
lub modyfikacji, jak również za 
stosowność tych metodyk, modeli i założeń 
w przypadku ich stosowania lub 
planowanego stosowania do oceny 
nowych instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja ratingowa nie wystawia ratingu 
kredytowego lub wycofuje istniejący 
rating kredytowy w następujących 
przypadkach:

3. Agencja ratingowa nie wystawia ratingu 
kredytowego lub dokonuje przeglądu 
istniejącego ratingu kredytowego w 
następujących przypadkach:

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) agencja ratingowa, analityk 
uczestniczący w określaniu ratingu 
kredytowego lub osoba zatwierdzająca 
ratingi kredytowe posiada w sposób 
bezpośredni lub pośredni instrumenty 
finansowe ocenianego podmiotu lub 
powiązanej z nim strony trzeciej lub też ma 
jakikolwiek inny bezpośredni lub pośredni 
udział w tym podmiocie lub stronie 
trzeciej;

a) agencja ratingowa, analityk 
uczestniczący w określaniu ratingu 
kredytowego lub osoba zatwierdzająca 
ratingi kredytowe posiada w sposób 
bezpośredni lub pośredni instrumenty 
finansowe ocenianego podmiotu lub 
powiązanej z nim strony trzeciej lub też ma 
jakikolwiek inny bezpośredni lub pośredni 
udział w tym podmiocie lub stronie 
trzeciej; w celu uniknięcia wątpliwości 
powyższe nie ma zastosowania w 
przypadku zdarzeń de minimis lub 
przejściowych, sytuacji nieuniknionych 
(jak spadki czy zapisy na rzecz kogoś) lub 
w przypadku jakichkolwiek jednostek 
uczestnictwa w zdywersyfikowanych 
programach zbiorowego inwestowania;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja D – rozdział I – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja ratingowa zapewnia określenie 
w każdym ratingu kredytowym w sposób 
jasny i wyraźny wszelkich cech i 
ograniczeń ratingu kredytowego. W 
szczególności agencja ratingowa wyraźnie 
określa w każdym ratingu kredytowym, 
czy uznaje jakość informacji 
udostępnionych przez oceniany podmiot za 
zadowalającą oraz w jakim stopniu 
zweryfikowała informacje dostarczone 
przez oceniany podmiot lub powiązaną z 
nim stronę trzecią. Jeśli rating kredytowy 

3. Agencja ratingowa zapewnia określenie 
w każdym ratingu kredytowym w sposób 
jasny i wyraźny wszelkich cech i 
ograniczeń ratingu kredytowego. W 
szczególności agencja ratingowa wyraźnie 
określa w każdym ratingu kredytowym, 
czy uznaje jakość informacji 
udostępnionych przez oceniany podmiot za 
zadowalającą oraz w jakim stopniu 
zweryfikowała informacje dostarczone 
przez oceniany podmiot lub powiązaną z 
nim stronę trzecią. Zadaniem agencji 
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dotyczy rodzaju podmiotu lub instrumentu 
finansowego, w odniesieniu do których 
dane historyczne są ograniczone, agencja 
ratingowa podaje jasno w widocznym 
miejscu ograniczenia ratingu kredytowego.

ratingowej nie jest dokonywanie audytu 
analiz due diligence dostarczonych przez 
jednostkę będącą przedmiotem ratingu. 
Jeśli rating kredytowy dotyczy rodzaju 
podmiotu lub instrumentu finansowego, w 
odniesieniu do których dane historyczne są 
ograniczone, agencja ratingowa podaje 
jasno w widocznym miejscu ograniczenia 
ratingu kredytowego.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja D – rozdział I – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, w którym brak 
wiarygodnych danych lub złożona 
struktura nowego typu instrumentu lub 
jakość dostępnych informacji nie jest 
zadowalająca lub budzi poważne 
wątpliwości co do możliwości wystawienia 
wiarygodnego ratingu kredytowego przez 
agencję ratingową, agencja powstrzymuje 
się od wystawiania ratingu kredytowego 
lub wycofuje istniejący rating kredytowy.

W przypadku, w którym brak 
wiarygodnych danych lub złożona 
struktura nowego typu instrumentu lub 
jakość dostępnych informacji nie jest 
zadowalająca lub budzi poważne 
wątpliwości co do możliwości wystawienia 
wiarygodnego ratingu kredytowego przez 
agencję ratingową, agencja powstrzymuje 
się od wystawiania ratingu kredytowego.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja D – rozdział I – punkt 3 – akapit 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmian dotyczących jakości 
informacji dostępnych do celów 
monitorowania istniejącego ratingu są 
one publikowane oraz dokonuje się 
stosownego przeglądu wystawionego 
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ratingu.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja E – rozdział I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Metodyka, modele i podstawowe 
założenia ratingowe oraz istotne zmiany w 
ich zakresie;

5. Metodyka i opisy modeli i 
podstawowych matematycznych, 
korelacyjnych i innych założeń oraz 
istotne zmiany w ich zakresie;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować równowagę w odniesieniu do szczegółowych sposobów działania systemów 
ratingowych, które są udostępniane opinii publicznej w celu budowania zaufania i uzyskania 
komentarzy oraz które umożliwiają emitentom „dostosowanie się do modelu”.
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