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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Predlog komisije skuša vzpostaviti pravno zavezujoč sistem registracije in nadzora za 
bonitetne agencije, ki izdajajo bonitetne ocene za regulativne namene kreditnih institucij, 
investicijskih družb, zavarovalnic, pozavarovalnic, kolektivnih naložbenih shem in 
pokojninskih skladov.
Glavni namen predloga je zagotoviti neodvisnost, objektivnost in najvišjo kakovost bonitetnih 
ocen, ki se jih uporablja v Skupnosti. 

Pripravljavka mnenja poudarja naslednje glavne točke, ki navadno sodijo med pristojnosti 
Odbora za pravne zadeve:

Ali je pravilno, da predlog temelji na členu 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, kot je predlagano, ali bi moral temeljiti na členu 47(2)?

Člen 95 se nanaša na vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

Člen 47 (2) Pogodbe, ki je del poglavja 2 o pravici do ustanavljanja, se nanaša na „prosti 
pretok ljudi, storitev in kapitala” in je bil pravna podlaga za sprejetje vseh usklajevalnih 
ukrepov za finančne storitve v Evropski uniji doslej. To še zlasti velja za kreditne institucije 
(direktiva 2006/48/ES), investicijske družbe (direktiva 2004/39/ES), zavarovalnice (direktiva 
2002/83), pozavarovalnice (direktiva 2005/68/ES), kolektivne naložbene podjeme za vlaganja 
v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP – v prenovitvi), institucije za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (direktiva 2003/41/ES). 

Cilj obravnavanega predloga, določitev pogojev, pod katerimi se lahko ustanovijo in delujejo 
bonitetne agencije v Evropski uniji, bi moral zaradi doslednosti spadati pod člen 47(2).

Ali naj bo predlog v obliki uredbe ali direktive?

V sedanjem okviru in finančnih razmerah ter glede na željo po doslednem in hitrem izvajanju 
so razlogi za izbiro uredbe in ne direktive razumljivi. Vendar pa člen 47(2) določa, da se 
usklajevanje o začetku in opravljanju predvidenih dejavnosti ali poklicev izvaja samo z 
direktivami in izključuje rabo uredb. 

Če bi se v tem primeru odločili za uredbo, zaradi česar se za osnovo ohrani člen 95, je treba 
pretehtati njene posledice.

Merila za upravljanje

V merilih za upravljanje v oddelku A Priloge je predlagano, da neizvršni direktorji 
prevzamejo določene obveznosti, katerih cilj je zagotavljanje neodvisnosti bonitetnih ocen.
Bistvo te vloge je zaščititi tretjo stran: vlagatelje in trge. Ni jasno, ali je to v vseh okoliščinah 
primerna funkcija neizvršnega direktorja, ki zastopa tudi delničarje. V nekaterih državah 
članicah je morda možno, da imajo neizvršni direktorji takšno funkcijo, vendar ni potrebe, da 
bi bili tako predpisujoči; pripravljavka mnenja predlaga, da je nadzorni svet ali upravni odbor 
podvržen osebam, ki izvajajo neodvisno nadzorno funkcijo. To so lahko tudi neizvršni 
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direktorji, če je to primerno. Za skupino bonitetnih agencij podvajanje ni potrebno, funkcija je 
lahko za celo skupino.

Civilna odgovornost

Sedanji predlog predvideva, da bo uredba olajšala pravne spore. Pripravljavka mnenja meni, 
da ni razloga za razširitev sedanje civilne odgovornosti, ki je na voljo v državah članicah, saj 
na splošno že pokriva primere hude malomarnosti in nepravilnega poslovanja. Pravzaprav bi 
bilo nevarno spodbujati ali olajšati pravne spore, ki bi lahko vplivali na odločitve o bonitetnih 
ocenah in omogočili izsiljevanje ter ogrozili neodvisnost, ki se jo skuša zagotoviti in ohraniti. 
Na tem področju je potrebna previdnost, zato je podan predlog spremembe, ki naj bi pojasnil, 
da ni namena razširiti obstoječi režim odgovornosti. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi neodvisnost 
bonitetnega postopka od poslovnega 
interesa bonitetne agencije kot podjetja, 
morajo bonitetne agencije poskrbeti, da 
ima upravni odbor oziroma nadzorni svet 
vsaj tri neizvršne člane, ki morajo biti 
neodvisni v smislu točke 13 oddelka III 
Priporočila Komisije 2005/162/ES o vlogi 
neizvršnih direktorjev ali članov 
nadzornega sveta javnih družb in o 
komisijah upravnega odbora ali 
nadzornega sveta. Poleg tega mora imeti 
večina članov upravnega odbora ali 
nadzornega sveta, vključno z vsemi 
neodvisnimi člani, dovolj strokovnega 
znanja na področju finančnih storitev.

(10) Da se zagotovi neodvisnost 
bonitetnega postopka od poslovnega 
interesa bonitetne agencije kot podjetja, 
morajo bonitetne agencije ali skupina 
bonitetnih agencij poskrbeti, da upravni 
odbor oziroma nadzorni svet vključuje ali 
je podvržen neodvisni nadzorni funkciji, 
ki jo izvajajo osebe, odgovorne za pravilno 
in ustrezno spoštovanje te uredbe glede 
vzdrževanja neodvisnosti in kakovosti 
bonitetnih ocen. To funkcijo lahko 
opravlja vsaj en neizvršni direktor. Poleg 
tega mora imeti večina članov upravnega 
odbora ali nadzornega sveta, vključno z 
vsemi osebami, ki zagotavljajo neodvisno 
nadzorno funkcijo, dovolj strokovnega 
znanja na področju finančnih storitev.

Or. en
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Obrazložitev

Ni potrebe, da bo nadzorno funkcijo izvajali neizvršni direktorji; pri njih lahko obstaja 
nasprotje interesov z ozirom na odgovornosti do delničarjev. To besedilo omogoča izbiro 
najboljše možnosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi bonitetna agencija zagotovila 
kakovost bonitetnih ocen, mora sprejeti 
ukrepe, s katerimi poskrbi, da so 
informacije, uporabljene za dodelitev 
ocene, zanesljive. V ta namen lahko med 
drugim predvidi opiranje na neodvisno 
revidirane računovodske izkaze in javna 
razkritja, preverjanje s storitvami uglednih 
tretjih strani, pregledovanje prejetih 
informacij z naključnim vzorčenjem (pri 
čemer to pregledovanje izvaja sama 
bonitetna agencija) ali pogodbene določbe, 
v katerih je jasno določena odgovornost za 
ocenjevani subjekt ali s slednjim povezane 
tretje strani, če so informacije, 
zagotovljene na podlagi pogodbe, zavedno 
bistveno napačne ali zavajajoče ali če 
ocenjevani subjekt ali z njim povezane 
tretje strani niso razumno skrbni glede 
točnosti informacij, kot je določeno v 
pogojih pogodbe.

(15) Da bi bonitetna agencija zagotovila 
kakovost bonitetnih ocen, mora sprejeti 
ukrepe, s katerimi poskrbi, da so 
informacije, uporabljene za dodelitev 
ocene, zanesljive. Bonitetna agencija ni 
revizor podatkov in potrebne skrbnosti 
izdajateljev in tretjih oseb, vendar se mora 
prepričati, da se zanaša na vire, ki 
upravičijo zaupanje, npr. s strokovno 
neodvisnostjo ali ugledom. V ta namen 
lahko med drugim predvidi opiranje na 
neodvisno revidirane računovodske izkaze 
in javna razkritja, preverjanje s storitvami 
uglednih tretjih strani, pregledovanje 
prejetih informacij z naključnim 
vzorčenjem (pri čemer to pregledovanje 
izvaja sama bonitetna agencija) ali 
pogodbene določbe v dokumentih o 
transakcijah, v katerih je jasno določena 
odgovornost za ocenjevani subjekt ali s 
slednjim povezane tretje strani, če so 
informacije, zagotovljene na podlagi 
pogodbe, zavedno bistveno napačne ali 
zavajajoče ali če ocenjevani subjekt ali z 
njim povezane tretje strani niso razumno 
skrbni glede točnosti informacij, kot je 
določeno v pogojih pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba zmedo o vlogi bonitetnih agencij v zvezi s potrebno skrbnostjo drugih 



PE418.457v01-00 6/16 PA\764922SL.doc

SL

strank, na katero se bonitetne agencije zanašajo..

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Strožji in jasnejši pravni okvir, 
znotraj katerega bodo delovale bonitetne 
agencije, bi tudi moral olajšati vlaganje 
civilnih tožb proti bonitetnim agencijam v 
ustreznih primerih, v skladu z ureditvami 
držav članic glede odgovornosti.

(35) Ta uredba ne posega v nacionalno 
zakonodajo, ki ureja pravico do civilne 
tožbe v zvezi z bonitetnimi agencijami.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Bonitetna agencija javno razkriva 
metodologije, modele in ključne 
ocenjevalne predpostavke, ki jih uporablja 
v bonitetnem postopku.

1. Bonitetna agencija javno razkriva 
metodologije, opis modelov in ključne 
matematične, korelacijske in druge 
predpostavke, ki jih uporablja v bonitetnem 
postopku. Vzpostavljene ima ustrezne 
postopke za zagotovitev varstva zaupnih 
podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je vzdrževati ravnovesje med podrobnostmi o delovanju ocenjevalnih sistemov, ki so 
dostopni javnosti za vzpostavitev zaupanja in razlago, ter dopuščanjem možnosti, da si 
izdajatelji sisteme ustrezno prilagodijo.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevajo dostop do vseh dokumentov v 
kakršni koli obliki in prejmejo ali si 
priskrbijo njihovo kopijo;

(a) zahtevajo dostop do vseh dokumentov v 
kakršni koli obliki in prejmejo ali si 
priskrbijo njihovo kopijo za uporabo pri 
njihovih nadzornih nalogah;

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevajo informacije od katere koli 
osebe ter osebo po potrebi pozovejo in 
izprašajo, da pridobijo informacije;

(b) zahtevajo informacije od katere koli 
osebe ter osebo po potrebi pozovejo in 
izprašajo, da pridobijo informacije za 
uporabo pri njihovih nadzornih nalogah;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izvajanju teh pooblastil veljajo ista 
pravila o poklicni tajnosti in privilegiju 
pravnih strokovnjakov v skladu z 
zakonodajo države članice, kot veljajo pri 
drugih nadzornih postopkih za finančne 
trge. 

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ matične države članice 
lahko sprejme naslednje ukrepe:

1. Pristojni organ matične države članice 
lahko v primeru kršitve te uredbe sprejme 
naslednje ukrepe:

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obveznost poklicne tajnosti velja za vse 
osebe, ki delajo ali so delale pri pristojnem 
organu ali pri katerem koli organu ali 
osebi, na katero je pristojni organ prenesel 
naloge, vključno z revizorji in 
strokovnjaki, ki jih je pristojni organ 
pogodbeno zaposlil. Informacije, ki so 
poklicna tajnost, se ne smejo razkrivati 
nobeni drugi osebi ali organu, razen kadar 
je tako razkrivanje potrebno za sodne 
postopke.

1. Obveznost poklicne tajnosti velja za vse 
osebe, ki delajo ali so delale pri pristojnem 
organu, CESR ali pri katerem koli organu 
ali osebi, na katero je pristojni organ 
prenesel naloge, vključno z revizorji in 
strokovnjaki, ki jih je pristojni organ 
pogodbeno zaposlil. Informacije, ki so 
poklicna tajnost, se ne smejo razkrivati 
nobeni drugi osebi ali organu, razen kadar 
je tako razkrivanje potrebno za sodne 
postopke.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
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in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Kazni 
morajo biti predvidene vsaj za primere 
grobih poklicnih napak in pomanjkanja 
skrbnosti dobrega gospodarja. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Kazni 
morajo biti predvidene vsaj za primere 
grobih poklicnih napak in pomanjkanja 
ustrezne skrbnosti in pozornosti v 
bonitetnih postopkih. Predvidene kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba zmedo o vlogi bonitetnih agencij v zvezi s potrebno skrbnostjo drugih 
strank, na katero se bonitetne agencije zanašajo..

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kršitev določb te uredbe sama po sebi 
tretjim osebam ne daje pravice do 
odškodninske tožbe; morebitni tovrstni 
zahtevki so možni samo v skladu z 
nacionalno zakonodajo za civilno 
odgovornost. 

Or. en

Obrazložitev

Namen novega odstavka, ki sledi prvemu odstavku, je preprečiti dvome. Uporablja se test, 
podan v prvem odstavku, kot se izvaja v nacionalni zakonodaji. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Bonitetna agencija ima upravni odbor 1. Bonitetne agencije ali skupina 
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ali nadzorni svet, ki je odgovoren za 
zagotavljanje:

bonitetnih agencij in njihovo višje 
vodstvo zagotovijo: 

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravni odbor ali nadzorni svet bonitetne 
agencije ima vsaj tri neizvršne člane, ki so 
neodvisni. Plačilo za neodvisne člane 
upravnega odbora ali nadzornega sveta ni 
povezano s poslovnimi rezultati bonitetne 
agencije in je urejeno tako, da se zagotovi 
neodvisnost njihove presoje. Mandat 
neodvisnih članov upravnega odbora ali 
nadzornega sveta traja natanko toliko časa, 
kot je vnaprej dogovorjeno, ne presega 
petih let in ga ni mogoče obnoviti. 
Neodvisni člani upravnega odbora ali 
nadzornega sveta se lahko razrešijo le v 
primeru neprimernega ravnanja ali slabega 
poklicnega dela.

Upravni odbor ali nadzorni svet bonitetne 
agencije ali skupine bonitetnih agencij
vključuje ali je podvržen neodvisni 
nadzorni funkciji, ki jo izvajajo osebe, 
odgovorne za pravilno in ustrezno 
spoštovanje te uredbe glede vzdrževanja 
neodvisnosti in kakovosti bonitetnih 
ocen.. To funkcijo lahko opravljajo 
neizvršni direktorji. Plačilo za osebe, ki 
opravljajo neodvisno nadzorno funkcijo,
ni povezano s poslovnimi rezultati 
bonitetne agencije in je urejeno tako, da se 
zagotovi neodvisnost njihove presoje. 
Mandat oseb, ki opravljajo neodvisno 
nadzorno funkcijo, traja natanko toliko 
časa, kot je vnaprej dogovorjeno, ne 
presega petih let in ga ni mogoče obnoviti. 
Osebe, ki opravljajo neodvisno nadzorno 
funkcijo, se lahko razrešijo le v primeru 
neprimernega ravnanja ali slabega 
poklicnega dela.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Večina članov upravnega odbora ali Večina članov upravnega odbora ali 



PA\764922SL.doc 11/16 PE418.457v01-00

SL

nadzornega sveta, vključno z vsemi 
neodvisnimi člani, mora imeti dovolj 
strokovnega znanja na področju finančnih 
storitev. Najmanj en neodvisni član tega 
odbora ali sveta mora imeti poglobljeno 
znanje in izkušnje na višji ravni 
strukturiranih kreditnih trgov in trgov 
listinjenja.

nadzornega sveta, vključno z vsemi 
osebami, ki opravljajo neodvisno 
nadzorno funkcijo, mora imeti dovolj 
strokovnega znanja na področju finančnih 
storitev. Če je to primerno, mora imeti 
najmanj ena od oseb, ki opravljajo 
neodvisno nadzorno funkcijo, poglobljeno 
znanje in izkušnje na višji ravni, tako da 
obvlada najbolj zapletene, strukturirane 
ali nove produkte, za katere izdaja 
bonitetna agencija bonitetne ocene. 

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg splošnih odgovornosti odbora ali 
sveta imajo neodvisni člani upravnega 
odbora ali nadzornega sveta posebno 
nalogo, da spremljajo razvoj politike 
bonitetnega ocenjevanja, učinkovitost 
notranjega sistema bonitetne agencije za 
nadzor kakovosti bonitetnega postopka, s 
čimer se preprečijo nasprotja interesov, ter 
postopke usklajevanja in upravljanja, 
vključno z učinkovitostjo postopka revizije 
iz točke 7 tega oddelka. Mnenja 
neodvisnih direktorjev, ki jih ti pripravijo 
o teh zadevah, se v rednih časovnih 
presledkih posredujejo odboru, poskrbi pa 
se tudi, da so na voljo pristojnemu organu, 
kadar koli jih ta zahteva.

Poleg splošnih odgovornosti odbora ali 
sveta imajo osebe, ki opravljajo neodvisno 
nadzorno funkcijo, posebno nalogo, da 
spremljajo razvoj politike bonitetnega 
ocenjevanja, učinkovitost notranjega 
sistema bonitetne agencije za nadzor 
kakovosti bonitetnega postopka, s čimer se 
preprečijo nasprotja interesov, ter postopke 
usklajevanja in upravljanja, vključno z 
učinkovitostjo postopka revizije iz točke 7 
tega oddelka. Mnenja oseb, ki opravljajo 
neodvisno nadzorno funkcijo, ki jih te
pripravijo o teh zadevah, se v rednih 
časovnih presledkih posredujejo odboru, 
poskrbi pa se tudi, da so na voljo 
pristojnemu organu, kadar koli jih ta 
zahteva.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I –- Oddelek A – točka 2 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bonitetna agencija vzdržuje sistem 
dobrega upravljanja podjetja. Takšen 
sistem se lahko prilagodi tako, da 
upošteva velikost bonitetne agencije, 
njeno notranjo organiziranost, 
zakonodajne zahteve in druge standarde 
upravljanja podjetij, ki veljajo v 
jurisdikcijah, kjer je registrirana ali kjer 
ima glavni kraj poslovanja. Pri določanju 
sistema upravljanja podjetja mora 
bonitetna agencija upoštevati potrebo po 
zagotavljanju neodvisnih, objektivnih in 
visoko kakovostnih ocen.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Bonitetna agencija oblikuje 
organizacijsko in upravno ureditev za 
opredeljevanje, preprečevanje in
obvladovanje nasprotij interesov iz točke 1 
oddelka B. Vodi tudi evidence vseh 
pomembnih nevarnosti za neodvisnost 
bonitetne agencije in njenih zaposlenih, ki 
so vključeni v bonitetni postopek, ter 
zaščitnih ukrepov za zmanjševanje teh 
nevarnosti.

5. Bonitetna agencija oblikuje primerno in 
učinkovito organizacijsko in upravno 
ureditev za opredeljevanje, preprečevanje,
obvladovanje, evidentiranje in razkrivanje 
nasprotij interesov iz točke 1 oddelka B. 
Evidentirajo se vse pomembne nevarnosti 
za neodvisnost bonitetne agencije in njenih 
zaposlenih, ki so vključeni v bonitetni 
postopek, ter zaščitni ukrepi za 
zmanjševanje teh nevarnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek A – točka 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Bonitetna agencija oblikuje postopek 
revidiranja, katerega izvajalci v rednih 
časovnih presledkih revidirajo uporabljene 
metodologije, modele ter bistvene 
spremembe metodologij in modelov ter 
preverjajo primernost teh metodologij in
modelov za ocenjevanje novih finančnih 
instrumentov.

7. Bonitetna agencija oblikuje postopek 
revidiranja, katerega izvajalci v rednih 
časovnih presledkih revidirajo 
metodologije, ključne matematične, 
korelacijske in druge predpostavke 
modelov ter vse bistvene spremembe le-teh
ter preverjajo primernost teh metodologij,
modelov in predpostavk v primeru njihove 
uporabe ali predlagane uporabe za 
ocenjevanje novih finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek B – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Bonitetna agencija ne izda bonitetne 
ocene ali prekliče že izdano bonitetno 
oceno, kadar:

3. Bonitetna agencija ne izda bonitetne 
ocene ali revidira že izdano bonitetno 
oceno, kadar:

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – Oddelek B – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ima bonitetna agencija, analitik, ki je 
sodeloval pri določanju bonitetne ocene, ali 
oseba, odgovorna za odobritev bonitetne 
ocene, neposredno ali posredno v lasti 
finančne instrumente ocenjevanega 

(a) ima bonitetna agencija, analitik, ki je 
sodeloval pri določanju bonitetne ocene, ali 
oseba, odgovorna za odobritev bonitetne 
ocene, neposredno ali posredno v lasti 
finančne instrumente ocenjevanega 
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subjekta ali katere koli povezane tretje 
strani ali kakršno koli drugačno 
neposredno ali posredno lastniško pravico 
v zvezi s tem subjektom ali tretjo stranjo;

subjekta ali katere koli povezane tretje 
strani ali kakršno koli drugačno 
neposredno ali posredno lastniško pravico 
v zvezi s tem subjektom ali tretjo stranjo; 
da bi se izognili dvomu, to ne velja v 
primeru dogodkov de minimis ali 
prehodnih, neizogibnih situacij (kot so 
dedovanje ali volila) ali če gre za deleže v 
razpršenih kolektivnih naložbenih 
shemah;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I - Oddelek D - Poglavje I - točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Bonitetna agencija poskrbi, da so v vsaki 
bonitetni oceni jasno in vidno navedene 
vse značilnosti in omejitve bonitetne 
ocene. Zlasti v vsaki bonitetni oceni vidno 
navede, ali se ji zdi kakovost razpoložljivih 
informacij o ocenjevanemu subjektu 
zadovoljiva in v kolikšnem obsegu je 
preverila informacije, ki ji jih je zagotovil 
ocenjevani subjekt ali njegove povezane 
tretje strani. Če bonitetna ocena vključuje 
vrsto subjekta ali finančnega instrumenta, 
za katerega so podatki iz preteklosti 
omejeni, bonitetna agencija na vidnem 
mestu jasno navede omejitve bonitetne 
ocene.

3. Bonitetna agencija poskrbi, da so v vsaki 
bonitetni oceni jasno in vidno navedene 
vse značilnosti in omejitve bonitetne 
ocene. Zlasti v vsaki bonitetni oceni vidno 
navede, ali se ji zdi kakovost razpoložljivih 
informacij o ocenjevanemu subjektu 
zadovoljiva in v kolikšnem obsegu je 
preverila informacije, ki ji jih je zagotovil 
ocenjevani subjekt ali njegove povezane 
tretje strani. Ne pričakuje se, da bi 
bonitetna agencija revidirala skrbnost 
dobrega gospodarja, ki ji jo zagotavlja 
ocenjevani subjekt. Če bonitetna ocena 
vključuje vrsto subjekta ali finančnega 
instrumenta, za katerega so podatki iz 
preteklosti omejeni, bonitetna agencija na 
vidnem mestu jasno navede omejitve 
bonitetne ocene.

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I - Oddelek D - Poglavje I - točka 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pomanjkanja zanesljivih 
podatkov ali zapletenosti strukture nove 
vrste instrumenta ali nezadovoljive 
kakovosti razpoložljivih informacij ali ko 
se zaradi njih pojavljajo resni dvomi o tem, 
ali lahko bonitetna agencija zagotovi 
verodostojno bonitetno oceno, bonitetna 
agencija ne izda bonitetne ocene oziroma 
prekliče obstoječo bonitetno oceno.

V primeru pomanjkanja zanesljivih 
podatkov ali zapletenosti strukture nove 
vrste instrumenta ali nezadovoljive 
kakovosti razpoložljivih informacij ali ko 
se zaradi njih pojavljajo resni dvomi o tem, 
ali lahko bonitetna agencija zagotovi 
verodostojno bonitetno oceno, bonitetna 
agencija ne izda bonitetne ocene.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I - Oddelek D - Poglavje I - točka 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se spremeni kakovost razpoložljivih 
informacij za spremljanje obstoječe 
bonitetne ocene, se to objavi in ustrezno 
spremeni bonitetna ocena. 

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I - Oddelek E - Poglavje I - točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. metodologije, modele in ključne 
predpostavke ocenjevanja ter njihove 
bistvene spremembe;

5. metodologije, opise modelov in ključne 
matematične, korelacijske in druge 
predpostavke ter njihove bistvene 
spremembe;
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Or. en

Obrazložitev

Treba je vzdrževati ravnovesje med podrobnostmi o delovanju ocenjevalnih sistemov, ki so 
dostopni javnosti za vzpostavitev zaupanja in razlago, ter dopuščanjem možnosti, da si 
izdajatelji sisteme ustrezno prilagodijo.
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