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(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

LAUSUNNOT

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2010,
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta
(CON/2010/82)
(2010/C 337/01)
Johdanto ja oikeusperusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 26 päivänä heinäkuuta 2010 Euroopan unionin neuvostolta
pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitok
sista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (1) (jäljempänä ’asetusehdotus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4
kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä asetusehdotus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan
keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan
moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan
mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen
17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleisiä huomautuksia
1. EKP suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti asetusehdotuksessa esitettyihin toimenpiteisiin, joilla pyritään
vahvistamaan luottoluokituslaitoksiin sovellettavaa sääntelykehystä ja erityisesti a) osoittamaan Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja valvontaa koskevat
laajat toimivaltuudet ja b) lisäämään avoimuutta ja kilpailua strukturoitujen rahoitusinstrumenttien luo
kitusmarkkinoilla. EKP pitää myönteisenä sitä, että asetukseen (EY) N:o 1060/2009 (2) sisällytettiin useita
huomautuksia, joita aikaisemmin esitettiin a) eurojärjestelmän vastauksessa luottoluokituslaitoksia koske
vaan direktiivi-/asetusluonnokseen liittyvään komission julkiseen kuulemiseen (3) ja b) ehdotuksesta Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista 21 päivänä huhtikuuta 2009
annetussa EKP:n lausunnossa CON/2009/38 (4).

2. Kuten eurojärjestelmän vastauksessa vuoden 2008 julkiseen kuulemiseen on todettu (5), valvonnassa olisi
koordinointiin ja yhtäläisiin toimintaedellytyksiin liittyvät kysymykset huomioon ottaen suosittava ha
jautetun valvonnan sijasta yhden valvojan lähestymistapaa. Tässä yhteydessä EKP suhtautuu myönteisesti
siihen, että EAMV:lle on osoitettu lukuisia luottoluokituslaitosten rekisteröintiin ja valvontaan liittyviä
tehtäviä. EKP:n käsityksen mukaan sääntelykehikko ei tuo muutoksia kansallisten valvontaviranomaisten
(1) KOM(2010) 289 lopullinen.
(2) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.
(3) Syyskuu 2008 (jäljempänä ’eurojärjestelmän vastaus vuoden 2008 julkiseen kuulemiseen’), saatavissa EKP:n verkkosi
vuilta osoitteesta http://www.ecb.europa.eu
(4) EUVL C 115, 20.5.2009, s. 1.
(5) s. 4.
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oikeuteen myöntää laitoksille luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä
kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu
teksti) (1) 81 ja 83 artiklassa tarkoitettu hyväksytyn luottoluokituslaitoksen asema.
3. Jäljempänä esitetyin varauksin EKP tukee yleisesti ottaen asetukseen (EY) N:o 1060/2009 lisättäväksi
ehdotetuissa uusissa 8a ja 8b artiklassa (2) olevia järjestelyjä avoimuuden lisäämiseksi; mainituissa artik
loissa edellytetään, että strukturoitujen rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskijat antavat nimeämälleen
luottoluokituslaitokselle antamansa tiedot myös tietyille muille luottoluokituslaitoksille. Näiden tietojen
antamista koskevien vaatimusten lisäämisellä pyritään parantamaan strukturoitujen rahoitusinstrument
tien luokitusprosessin laatua ja avoimuutta, ja sillä saatetaan myös edistää kilpailua luottoluokituslaitosten
välillä. Lisäksi uudet vaatimukset ovat tietyssä määrin samanlaiset kuin Yhdysvaltain arvopaperikomission
(Securities and Exchange Commission, SEC) kesäkuusta 2010 lukien soveltamat säännöt (3). EU:n ja
Yhdysvaltain sääntelykehikon yhtenäistäminen, sikäli kuin se on mahdollista, on tärkeä näkökohta yh
täläisten toimintaedellytysten näkökanta huomioon ottaen.
EKP kuitenkin haluaa kiinnittää huomiota eräisiin mahdollisiin huolenaiheisiin, jotka liittyvät uusien
tiedonantovaatimusten täytäntöönpanoon. Ensinnäkin ehdotettujen järjestelyjen mukaan luottoluokitus
laitokseen, joka on nimetty antamaan luottoluokitus kussakin tapauksessa, kohdistuu enemmän kilpailua
muiden hyväksyttyjen luottoluokituslaitosten taholta (muut kuin nimetyt luottoluokituslaitokset). Muulle
kuin nimetylle luottoluokituslaitokselle voi erityisesti olla helpompaa antaa luottoluokituksia ilman toi
meksiantoa, sillä se saa liikkeeseenlaskijan nimeämälleen luottoluokituslaitokselle antamat tiedot. Muu
kuin nimetty luottoluokituslaitos voi kuitenkin kohdata huomattavia markkinoille pääsyn esteitä, jotka
liittyvät a) liikkeeseenlaskijan antamiin tietoihin pääsyä koskeviin lakisääteisiin kelpoisuusedellytyksiin ja
b) nimetyn luottoluokituslaitoksen tiedossa oleviin epävirallisiin tietoihin, jotka se on saanut ollessaan
pitkäaikaisessa suhteessa liikkeeseenlaskijaan. Kokemus arvopaperikomission antamista läpinäkyvyyttä
koskevista säännöistä ei tosiaankaan ole vielä vahvistanut vakuuttavalla tavalla, että näillä säännöillä olisi
merkittävä vaikutus luottoluokituslaitosten toimintatapoihin erityisesti siten, että säännöt lisäisivät niiden
luottoluokitusten lukumäärää, jotka annetaan ilman toimeksiantoa. Toiseksi mahdollisuus saada useita
luottoluokituksia voisi sallia sen, että liikkeeseenlaskijat valitsisivat heille edullisimman luokituksen (”ra
ting shopping”), mikä saattaisi johtaa luottoluokituslaitosten väliseen kilpailuun houkuttelevimman luo
kituksen antamisesta. Tällä saattaisi olla kielteinen vaikutus annettujen luokitusten laatuun. Kolmanneksi
on tarpeen tutkia myös liikkeeseenlaskijan tilannetta, ottaen huomioon mm. seuraavat seikat: a) tietojen
antamiseen liittyvä taakka, kun tietoihin pääsy sallitaan muille kuin nimetyille luottoluokituslaitoksille ja
b) muulle kuin nimetylle luottoluokituslaitokselle annettujen tietojen suojaaminen mahdolliselta väärin
käytöltä.
EKP:n käsityksen mukaan ehdotetuissa uusissa 8a ja 8b artiklassa olevat läpinäkyvyyteen liittyvät järjes
telyt ovat saavuttaneet laajaa kannatusta asetusehdotuksen valmistelutyön kuluessa (4). Näin ollen EKP
ehdottaa ainoastaan rajoitettuja muutoksia (5). Samalla EKP suosittelee, että EAMV:lle seuraisi tarkkaan
edellä mainituilla alueilla tapahtuvaa kehitystä asetusehdotuksen täytäntöönpanon yhteydessä, niin että
komissio voisi ehdottaa asianmukaisia tarkistuksia saatujen kokemusten perusteella (6).
4. Lisäksi EKP odottaa, että komissio tulee tekemään työtä luottoluokitusten antamiseen liittyvien, laajem
malle ulottuvaa läpinäkyvyyttä koskevien järjestelyjen osalta niiden kokemusten perusteella, jotka on
saatu asetusehdotuksessa olevista säännöksistä. Toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi läpinäkyvyyttä
koskevien järjestelyjen tulisi olla tasapainossa yhtäältä arkaluonteisia tietoja luottoluokituslaitoksille
toimittavien liikkeeseenlaskijoiden liiketaloudellisten etujen sekä toisaalta keskuspankkien, valvojien ja
(1) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) Ks. asetusehdotuksen 1 artiklan 4 kohta.
(3) Ks. Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperikauppaa koskevan lain (Securities Exchange Act) 240 osan 17g-5 määräystä
koskeva muutos, SEC release No 34-61050 (23.11.2009), Federal Register Vol. 74, No 232, s. 63832 (4.12.2009)
(jäljempänä ’muutettu SEC-määräys 240.17g-5’); saatavissa arvopaperikomission verkkosivustolta http://www.sec.gov
Muutettua SEC-määräystä 240.17g-5 sovelletaan 2. kesäkuuta 2010 lukien yhdysvaltalaisiin liikkeeseenlaskijoihin sekä
2.12.2010 lukien sellaisiin muihin kuin yhdysvaltalaisiin liikkeeseenlaskijoihin, jotka nimeävät Yhdysvaltoihin sijoit
tuneen luottoluokituslaitoksen; ks. myös arvopaperikomission 19. toukokuuta 2010 antama ohje kansallisesti hyväk
syttyjä tilastollisia luokituslaitoksia koskevasta tilapäisestä ja ehdollisesta vapautuksesta vuoden 1934 arvopaperikaup
paa koskevan lain määräyksen 17g-5 vaatimuksen soveltamisesta sekä lausuntopyyntö (Order of 19 May 2010
granting temporary conditional exemption for nationally recognized statistical rating organizations from the require
ments of rule 17g-5 under the Securities Exchange Act of 1934 and request for comment) (Release No 34-62120),
saatavissa arvopaperikomission verkkosivustolta.
(4) Vrt. asetusehdotuksen nykyistä sanamuotoa 7. lokakuuta 2010 annetun puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksen
sanamuotoon, 2010/0160 (COD), s. 17.
(5) Ks. 5 kohdassa esitetyt huomiot.
(6) Ks. 6 kohdassa esitetyt huomiot.
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muiden intressitahojen sellaiseen laajempaan tiedonsaantioikeuteen liittyvien tarpeiden välillä, jonka
avulla on mahdollista tehdä riippumaton arvio luottoluokituslaitoksen suorituksesta. Kaikki edellä mai
nitut tekijät ovat erityisen tärkeitä arvopaperistamismarkkinoilla. Tältä osin eurojärjestelmä pyrkii, osana
vakuudenarviointijärjestelmäänsä, saamaan lainakohtaiset tiedot, joiden avulla voidaan arvioida arvo
paperistettuihin instrumentteihin sisältyvät riskit.
Erityisiä huomautuksia
Luokitusprosessin läpinäkyvyyden parantaminen
5. Asetusehdotuksessa vaaditaan, että jokainen nimetty luottoluokituslaitos toimittaa kilpailijoilleen luettelon
niistä strukturoiduista rahoitusinstrumenteista, joista se on kulloinkin antamassa luokituksen, sekä linkin
verkkosivustolle, jossa liikkeeseenlaskija pitää luottoluokitusten valmistelussa käytettyjä tietoja. Muulle
kuin nimetylle luottoluokituslaitokselle voidaan antaa pääsy näihin tietoihin edellyttäen että a) niillä
on pyynnön tekemisen aikaan käytössään järjestelmät ja organisaatiorakenne, joilla turvataan kyseisten
tietojen luottamuksellisuus ja b) ne antavat vuosittain luokituksia, joiden kohteena on vähintään 10
prosenttia niistä strukturoiduista rahoitusvälineistä, joista ne ovat pyytäneet saada tiedot (1). EKP suosit
telee, että asetusehdotuksessa määriteltäisiin selkeämmin ensinnäkin se, mitä menetelmää käyttäen EAMV
toteaa näiden edellytysten täyttymisen, toiseksi se, mitä laskentamenetelmää käytetään arvioitaessa toisen
kriteerin täyttymistä (2) ja kolmanneksi se, missä tilanteissa toisen kriteerin täyttämättä jättäminen voi
johtaa seuraamusten määräämiseen (3).
6. Lisäksi EKP esittää seuraavat suositukset 3 kohdassa täsmennettyjen seikkojen korjaamiseksi.
Ensinnäkin luottoluokituslaitoksilta tulisi vaatia, että ne toimittavat kuuden kuukauden välein EAMV:lle
tiedot niiden luottoluokitusten lukumäärästä, jotka ne ovat antaneet kyseisen ajanjakson kuluessa ja
eriteltynä seuraavasti: a) luottoluokituksen kohteena olevan yksikön tai siihen liitännäisen kolmannen
osapuolen pyytämät luottoluokitukset ja b) ilman toimeksiantoa annetut luottoluokitukset sekä tiedot,
jotka ilmaisevat, kuinka suuri osa ilman toimeksiantoa annetuista luottoluokituksista olivat parempia,
samantasoisia tai heikompia kuin luottoluokitus, jonka antoi asianomainen nimetty luottoluokituslaitos.
Nämä raportit olisi sisällytettävä luottoluokituslaitosten EAMV:lle säännöllisesti antamiin raportteihin (4).
Toiseksi EAMV:lle tulisi antaa tehtäväksi valvoa ehdotettujen uusien 8 a ja 8 b artiklan täytäntöönpanoa,
jotta voitaisiin täsmentää a) näiden säännösten vaikutus annettujen luottoluokitusten lukumäärään ja
laatuun, ilman toimeksiantoa annetut luottoluokitukset mukaan luettuina, b) mahdollinen tarve muuttaa
muiden kuin nimettyjen luottoluokituslaitosten kelpoisuusvaatimuksia, jotta vältettäisiin kohtuuttomat
markkinoille tulon esteet, c) liikkeeseenlaskijoille aiheutuva taakka ja d) mahdollinen tarve suojata liikkee
seenlaskijoita sellaisten tietojen väärinkäytöltä, joita ne antavat muille kuin nimetyille luottoluokituslai
toksille. EAMV:n raportin tulisi olla perustana ehdotettuja 8 a ja 8 b artiklaa koskevalle komission arviolle
määrätyn ajan kuluttua säännösten voimaantulosta.
Tietojen antaminen EAMV:lle ja eurojärjestelmälle
7. EKP toteaa, että luottoluokituslaitoksilta tullaan vaatimaan, että ne antavat tiedot aikaisemmasta toimin
nastaan EAMV:n perustamaan keskustietokantaan (5). EKP suosittelee, että näiden tietojen tulisi olla
vertailukelpoisessa muodossa ja yhdenmukaisia unionin tilastoja koskevaan lainsäädäntöön nähden. Yh
teisiä tunnisteita ja standardeja olisi käytettävä niin paljon kuin mahdollista tietojen rakennetta ja tallen
tamista koskevissa kysymyksissä (esim. siten, että käytetään standardoituja viitetietoja kuten ISIN-koo
deja).
8. Kuten eurojärjestelmän vastauksessa vuoden 2008 julkiseen kuulemiseen korostettiin, luottoluokituslai
tosten sääntelyn uudessa kehyksessä olisi lisäksi sallittava asianmukainen yhteistyö valvontaviranomaisten
ja eurojärjestelmän välillä. Eurojärjestelmällä on luottoluokitusten alalla erityinen intressi, joka liittyy sen
rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen. Lisäksi käytössä on jo eurojärjestelmän laajuinen
(1) Ks. asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotetun uuden 8 a artiklan 2 kohta.
(2) Vrt. nykyistä sanamuotoa muutetussa SEC-määräyksessä 240.17g-5 olevaan (a)(3)(iii)(B)(1) kohtaan.
(3) Ks. asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotetut uudet 24 artiklan 1 kohta ja 36a artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY)
N:o 1060/2009 liitteessä III olevan ehdotetun I kohdan w alakohdan kanssa.
(4) Ks. asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotettu uusi 11 artiklan 3 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä
I olevan II osan E jakson kanssa.
(5) Ks. asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ehdotetun uuden 11 artiklan 2 kohta.
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järjestelmä luottoluokituslaitosten valvomiseksi rahapoliittisten operaatioiden yhteydessä. (1) Näin ollen
EKP arvostaa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 uudessa ehdotetussa 27 artiklassa olevia järjestelyjä tietojen
vaihtamiseksi. EKP kuitenkin suosittelee, että tällä säännöllisellä nimenomaisesti varmistettaisiin, että
EKPJ:llä ja EKP:llä sekä tietyillä jäsenvaltioiden viranomaisilla on pääsy tietoihin, jotka ovat olennaisia
niiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.
Muutosehdotukset
Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtainen muutosehdotus sekä
siihen liittyvät perustelut on esitetty liitteessä.
Annettu Frankfurt am Mainissa 19 päivänä marraskuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

(1) Ks. eurojärjestelmän vastaus vuoden 2008 julkiseen kuulemiseen, s. 5 sekä eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja
menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1)
liitteessä I oleva 6.3 kohta.
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LIITE
Muutosehdotukset
EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

Muutos 1
Johdanto-osan kolmas viittauskappale (uusi)

”ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausun
non,”

Ei tekstiä.

Perustelu
Koska EKP:tä on tarpeen kuulla asetusehdotuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja
285 artiklan 5 kohdan nojalla, tätä tarkoittava viittauskappale olisi sisällytettävä ehdotetuun asetukseen siten kuin säädetään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan toisessa kohdassa, jonka mukaan säädökset perustellaan ja niissä
viitataan muun muassa perussopimuksissa määrättyihin lausuntoihin.

Muutos 2
Johdanto-osan 5 perustelukappale, 11a perustelukappale (uusi) ja 16a perustelukappale (uusi)

”(5) Jotta voidaan vahvistaa luottoluokituslaitosten välistä
kilpailua, välttää eturistiriidat, joita saattaa syntyä käy
tettäessä ’liikkeeseenlaskija maksaa’ -mallia ja jotka ovat
erityisenä uhkana strukturoitujen rahoitusvälineiden
luokittelussa, sekä lisätä strukturoitujen rahoitusvälinei
den luokittelun läpinäkyvyyttä ja laatua, rekisteröidyillä
tai sertifioiduilla luottoluokituslaitoksilla olisi oltava oi
keus tutustua kilpailijoidensa luokittelemia strukturoi
tuja rahoitusvälineitä koskevaan luetteloon. Liikkee
seenlaskijan tai asianomaisen kolmannen osapuolen
olisi annettava tällaista luokittelua varten annetut tie
dot, jotta strukturoiduista rahoitusvälineistä voitaisiin
antaa kilpailevia luokituksia ilman toimeksiantoa. Luo
kitusten antamisen ilman toimeksiantoa tulisi edistää
sitä, että jokaisesta strukturoidusta rahoitusvälineestä
käytetään useampaa kuin yhtä luokitusta. Pääsy kysei
sille verkkosivustoille olisi annettava vain, jos luotto
luokituslaitos pystyy varmistamaan, että pyydetyt tie
dot säilyvät luottamuksellisina.”

”(5) Jotta voidaan vahvistaa luottoluokituslaitosten välistä
kilpailua, välttää ’Liikkeeseenlaskija maksaa’ -mal
lin käyttöön liittyvät eturistiriidat joita saattaa syn
tyä käytettäessä ’liikkeeseenlaskija maksaa’ -mallia ja
jotka ovat erityisenä uhkana saattavat vaikutta eri
tyisesti strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitte
lussa luokitteluun. Tämän ongelman ratkaisemi
seksi luottoluokituslaitosten välistä kilpailua olisi
edistettävä luomalla kannusteita useiden luotto
luokitusten käyttöön sekä lisätä ja lisäämällä näin
strukturoitujen rahoitusvälineiden luokittelun luokit
teluprosessin läpinäkyvyyttä ja laatua., Näin ollen
Rrekisteröidyillä tai sertifioiduilla luottoluokituslai
toksilla olisi oltava oikeus tutustua kilpailijoidensa
luokittelemia strukturoituja rahoitusvälineitä kos
kevaan luetteloon. Liikkeeseenlaskijan tai asianomai
sen kolmannen osapuolen olisi annettava tällaista
luokittelua varten annetut tiedot, jotta strukturoi
duista rahoitusvälineistä voitaisiin antaa kilpailevia
luokituksia ilman toimeksiantoa. Luokitusten anta
misen ilman toimeksiantoa tulisi edistää sitä, että
jokaisesta strukturoidusta rahoitusvälineestä käyte
tään useampaa kuin yhtä luokitusta. Pääsy kyseisille
verkkosivustoille olisi annettava vain, jos luottoluo
kituslaitos pystyy varmistamaan, että pyydetyt tiedot
säilyvät luottamuksellisina. EAMV:lle tulisi antaa
toimivalta valvoa tällaisten läpinäkyvyysjärjes
telyjen toimeenpanoa sekä laatia kertomus, jossa
analysoitaisiin näiden järjestelyjen todellisia vai
kutuksia luottoluokitusten antamiseen sekä muu
tostarpeita.
…
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EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

(11a) EAMV:n valvonnan tehokkuuden varmistami
seksi luottoluokituslaitosten olisi annettava tie
dot aikaisemmasta toiminnastaan EAMV:n perus
tamaan keskustietokantaan. Näiden tietojen tulisi
olla muodossa, joka on unionin tilastoja kos
kevan lainsäädännön kanssa sopusoinnussa ja
jonka perusteella eri luottoluokituslaitosten ai
kaisempaa toimintaa koskevia tietoja voidaan
vertailla keskenään. Sen varmistamiseksi, että
käytäntö antaa luottoluokituksia ilman toimeksi
antoa toimisi kitkattomasti, luottoluokituslaitos
ten EAMV:lle säännöllisesti antamien tietojen tu
lisi lisäksi sisältää tällaisten luokitusten antamista
koskevia yksityiskohtaiset tiedot.
…
(16a) Toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla, jäsenval
tioiden keskuspankeilla, Euroopan keskuspankki
järjestelmällä ja Euroopan keskuspankilla, näiden
toimiessa rahapolitiikasta vastaavina viranomai
sina, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvostolla
sekä tarvittaessa maksu- ja selvitysjärjestelmien
valvonnasta vastaavilla muilla jäsenvaltioiden vi
ranomaisilla tulisi olla pääsy EAMV:n luottoluo
kituslaitoksilta keräämiin tietoihin, joita ne tar
vitsevat hoitaessaan tehtäviään.”

Perustelu
Katso lausunnon 5–8 kohta Nämä muutokset liittyvät muutoksiin 3–7.

Muutos 3
Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 4 kohta

”4.

Lisätään 8a ja 8b artikla seuraavasti:

”4.

Lisätään 8a, 8b ja 8c artikla seuraavasti:

’8 a artikla

’8a artikla

Strukturoituja rahoitusvälineitä koskevat tiedot

Strukturoituja rahoitusvälineitä koskevat tiedot

…

…

2.
Jos muut tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt tai
sertifioidut luottoluokituslaitokset pyytävät saada 1 koh
dassa tarkoitetut tiedot, ne on viipymättä annettava kyseis
ten luottoluokituslaitosten saataville, jos nämä täyttävät
kaikki seuraavat ehdot:

2.
Jos muut tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt tai
sertifioidut luottoluokituslaitokset pyytävät saada 1 koh
dassa tarkoitetut tiedot, ne on viipymättä annettava kyseis
ten luottoluokituslaitosten saataville, jos nämä ovat saa
neet 2b kohdassa tarkoitetun valtuutuksen. täyttävät
kaikki seuraavat ehdot:

a) niillä on käytössään järjestelmät ja organisaatiorakenne,
joilla turvataan kyseisten tietojen luottamuksellisuus;
b) ne antavat vuosittain luokituksia, joiden kohteena on
vähintään 10 prosenttia niistä strukturoiduista rahoitus
välineistä, joista ne ovat pyytäneet saada 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot.
…’ ”

a) niillä on käytössään järjestelmät ja organisaatiorakenne,
joilla turvataan kyseisten tietojen luottamuksellisuus;
b) ne antavat vuosittain luokituksia, joiden kohteena on
vähintään 10 prosenttia niistä strukturoiduista rahoitus
välineistä, joista ne ovat pyytäneet saada 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot.
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2a.
Luottoluokituslaitoksen, joka 2 kohdan mukai
sesti yhden kalenterivuoden aikana ottaa käyttöönsä
1 artiklassa tarkoitettuja tietoja enemmän kuin kym
menen strukturoidun rahoitusvälineen osalta, on sa
man kalenterivuoden aikana annettava luottoluokituk
sia, joiden kohteena on vähintään 10 prosenttia niistä
strukturoiduista rahoitusvälineitä, joiden osalta se on
ottanut käyttöönä tietoja.
2b.
EAMV:n on vuosittain tarkastettava, täyttääkö
tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt tai sertifioi
dut luottoluokituslaitokset seuraavat edellytykset:
a) niillä on käytössään järjestelmät ja organisaatiora
kenne, joilla turvataan 1 kohdassa tarkoitettujen tie
tojen luottamuksellisuus; ja
b) ne ovat edellisenä kalenterivuotena noudattaneet 2a
kohdassa täsmennettyä velvoitetta.

Jos tarkastuksen tulos on myönteinen, EAMV antaa 12
kuukautta voimassa olevan valtuutuksen, joka oikeut
taa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen saantiin.
…
8c artikla
Arviointi
1.
EAMV laatii ennen 1 päivää huhtikuuta 2012 ker
tomuksen, jossa se analysoi 8a ja 8b artiklan sovelta
misen yhteydessä saatuja kokemuksia. Kertomuksessa
käsitellään erityisesti seuraavia seikkoja: a) näiden ar
tiklojen vaikutus annettujen luottoluokitusten luku
määrään ja laatuun, mukaan lukien ilman toimeksian
toa annetut luottoluokitukset, b) mahdollinen tarve
muuttaa 8a artiklan 2 kohdassa vahvistettuja kelpoi
suusvaatimuksia, jotta vältettäisiin kohtuuttomat mark
kinoille tulon esteet, c) liikkeeseenlaskijoille 8a artiklan
1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten johdosta aiheu
tuva taakka, ja d) mahdollinen tarve suojata liikkee
seenlaskijoita sellaisten tietojen väärinkäytöltä, joita
ne antavat muille luottoluokituslaitoksille kuin niiden
nimeämille luottoluokituslaitoksille.
2.
Kun EAMV on antanut 1 kohdassa tarkoitetun
kertomuksen, komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia
8a ja 8b artiklan muuttamiseksi.’ ”

Perustelu
Katso lausunnon 5–6 kohta.

Muutos 4
Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 7 kohta

”7.

Korvataan 11 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”7.

Korvataan 11 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
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’2.
Luottoluokituslaitosten on pantava EAMV:n perus
tamassa keskustietokannassa saataville tiedot aikaisemmasta
toiminnastaan, mukaan luettuna tiedot luokitusten muutta
misvälistä, ja aikaisemmin antamistaan luottoluokituksista
ja niiden muutoksista. Luottoluokituslaitosten on toimitet
tava tiedot tähän keskustietokantaan EAMV:n määräämässä
vakiomuodossa. EAMV:n on asetettava nämä tiedot julki
sesti saataville ja julkaistava vuosittain yhteenveto havai
tuista tärkeimmistä kehityssuunnista.
….’ ”

’2.
Luottoluokituslaitosten on pantava EAMV:n perus
tamassa keskustietokannassa saataville tiedot aikaisemmasta
toiminnastaan, mukaan luettuna tiedot luokitusten muutta
misvälistä, ja aikaisemmin antamistaan luottoluokituksista
ja niiden muutoksista. Luottoluokituslaitosten on toimitet
tava tiedot tähän keskustietokantaan EAMV:n määräämässä
vakiomuodossa ja formaatissa, joka on unionin tilastoja
koskevan lainsäädännön kanssa yhdenmukainen ja joka
yhteisten tunnisteiden ja standardien käytön johdosta
mahdollistaa suorien vertailujen tekemisen eri luotto
luokituslaitosten antemien historiatietojen välillä.
EAMV:n on asetettava nämä tiedot julkisesti saataville ja
julkaistava vuosittain yhteenveto havaituista tärkeimmistä
kehityssuunnista.
…’ ”

Perustelu
Katso tämän lausunnon 7 kohta.

Muutos 5
Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 17 kohta

”17.

Korvataan 26 ja 27 artikla seuraavasti:

”17.

’…

Korvataan 26 ja 27 artikla seuraavasti:

’…
27 artikla

27 artikla

Tietojenvaihto

Tietojenvaihto

…

…

(2)
EAMV voi toimittaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tujen yritysten valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viran
omaisille, keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestel
mälle ja Euroopan keskuspankille, näiden toimiessa rahapo
litiikasta vastaavina viranomaisina, sekä Euroopan järjestel
märiskikomitealle ja tarvittaessa muille maksu- ja selvitys
järjestelmien valvonnasta vastaaville viranomaisille niiden
tehtävien hoitamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia
tietoja. Vastaavasti tällaisia viranomaisia tai elimiä ei myös
kään saa estää toimittamasta EAMV:lle tietoja, joita tämä
saattaa tarvita tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoi
tamiseksi.’ ”

(2)
EAMV:n voi toimittaa on toimitettava 4 artiklan 1
kohdassa tarkoitettujen yritysten valvonnasta vastaaville toi
mivaltaisille viranomaisille, jäsenvaltioiden keskuspan
keille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja Euroopan
keskuspankille, näiden toimiessa rahapolitiikasta vastaavina
viranomaisina, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja
tarvittaessa muille maksu- ja selvitysjärjestelmien valvon
nasta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille niiden teh
tävien hoitamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tie
toja. Vastaavasti tällaisia viranomaisia tai elimiä ei myös
kään saa estää toimittamasta EAMV:lle tietoja, joita tämä
saattaa tarvita tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoi
tamiseksi.’ ”

Perustelu
Katso tämän lausunnon 8 kohta.

Muutos 6
Ehdotetun asetuksen liitteessä I oleva 3 kohta (uusi)
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Ei tekstiä.

”3.

E jakson II osan 1 kohta korvataan seuraavasti:

’1.

Joka kuudes kuukausi

a) tiedot sen luottoluokituskategorioihin liittyvistä
maksukyvyttömyysasteista siten, että eritellään
maantieteelliset alueet sekä ovatko kyseisten kate
gorioiden maksukyvyttömyysasteet muuttuneet
ajan kuluessa, ja
b) tiedot luottoluokitusten lukumäärästä, jotka se on
antanut raportointikauden kuluessa ja eriteltynä
seuraavasti i) luottoluokituksen kohteena olevan yk
sikön tai siihen liitännäisen kolmannen osapuolen
pyytämät luottoluokitukset ja ii) ilman toimeksian
toa annetut luottoluokitukset sekä tiedot, jotka il
maisevat, kuinka suuri osa näistä ilman toimeksian
toa annetuista luottoluokituksista olivat parempia,
samantasoisia tai heikompia kuin luottoluokitus,
jonka antoi asianomainen luokituksen kohteena ole
van yksikön tai siihen liitännäisen kolmannen osa
puolen nimetty luottoluokituslaitos.’
…”

Perustelu
Katso tämän lausunnon 6 kohta.

Muutos 7
Ehdotetun asetuksen liite II

”Lisätään asetukseen (EY) N:o 1060/2009 seuraava liite III:

”Lisätään asetukseen (EY) N:o 1060/2009 seuraava liite III:

’LIITE III

’LIITE III

SEURAAMUKSET

SEURAAMUKSET

Rikkomiset

Rikkomiset

I.
Eturistiriitoihin, toiminnan järjestämistä koskeviin tai toi
mintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset

I.
Eturistiriitoihin, toiminnan järjestämistä koskeviin tai toi
mintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset

…

…

(w) Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 2 kohdan b
alakohtaa, jollei se anna vuosittain luokituksia, joiden
kohteena on vähintään 10 prosenttia niistä strukturoi
duista rahoitusvälineistä, joiden vuoksi se on pyytänyt
oikeutta saada liikkeeseenlaskijan tai asianomaisen kol
mannen osapuolen verkkosivustolla olevia tietoja.

(w) Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 2a kohdan b
alakohtaa, jos se on tiettynä kalenterivuotena otta
nut käyttöönsä artiklan 8a 2 kohdan nojalla ylläpi
tämillä verkkosivuilla olevia tietoja enemmän kuin
10 strukturoidun rahoitusvälineen osalta, mutta ei
ole jollei se anna vuosittain antanut luokituksia, joiden
kohteena on vähintään 10 prosenttia niistä strukturoi
duista rahoitusvälineistä, joiden vuoksi se on pyytänyt
oikeutta saada liikkeeseenlaskijan tai asianomaisen kol
mannen osapuolen verkkosivustolla olevia tietoja joita
koskevia tietoja se on ottanut käyttöönsä.

…’ ”

…’ ”

Perustelu
Katso tämän lausunnon 5 kohta.
(1) Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi
ehdottaman tekstin.
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