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На 1 декември 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на 
Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
агенциите за кредитен рейтинг“ 
COM(2008) 704 окончателен – 2008/0217 (COD). 

 
Специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие 
становището си на 1 април 2009 г. (докладчик: г-н Morgan). 
 
На 453-ата си пленарна сесия, проведена на 13 и 14 май 2009 г. (заседание от 13 май 2009 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 157 гласа „за“, 
4 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Настоящото становище се изготвя в контекста на най-тежката мирновременна 

икономическа криза за последните осемдесет години. Тя нанася тежки вреди на 
интересите на работодателите, работниците и всички останали групи, представени в 
ЕИСК, както и на гражданското общество като цяло. Фалират предприятия, заетостта 
намалява, хората губят домовете си, пенсиите са застрашени, нарастват гражданските 
вълнения, а правителствата падат. Първопричината за кризата се корени в работата на 
нерегулираните агенции за кредитен рейтинг (АКР). АКР имат главна роля във 
функционирането на финансовата система и следователно не бива да бъдат оставени 
без надзор. Саморегулирането се провали драматично, а работата на сектора на 
кредитния рейтинг е извън всякаква критика. ЕИСК подкрепя напълно плана за 
регулиране и регистриране на АКР. 

 
1.2 По исторически причини бизнесът с кредитните рейтинги е глобален олигопол, в който 

участват три основни агенции (АКР - Fitch, Moody’s и S&P. Въпреки че централите им 
се намират в САЩ, те са и основните доставчици на услуги за кредитен рейтинг в 
Европейския съюз. От 2007 г. АКР в САЩ са задължени да се регистрират в Комисията 
по ценни книжа и борси (SEC). До момента в ЕС няма изискване за такава регистрация. 
Разбира се, регистрацията е предшественик на регулирането. 
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1.3 От 2007 г. насам процентите на просрочие и възбрана за рисковите ипотечни заеми в 
САЩ нараснаха драстично, създавайки сътресения на пазарите на ценни книжа, 
обезпечени с жилищни ипотеки (RMBS), които се основават на този вид заеми, и на 
пазарите на обезпечени задължения (CDO), които са свързани с такива ценни книжа. С 
влошаването на резултатите от търговията с тези ценни книжа, трите най-активни в 
присъждането на рейтинги на тези инструменти АКР намалиха голям брой от 
присъдените от тях рейтинги. Действията на АКР при определянето на рейтингите за 
тези структурирани финансови продукти повдигнаха някои въпроси по отношение на 
точността на техните кредитни рейтинги като цяло, както и по отношение на 
надеждността на процеса на определяне на рейтингите. 

 
1.4 Европейската комисия прие регулаторния си подход към АКР през 2006 г., като посочи, 

че ще следи отблизо развитието в тази област. През октомври 2007 г. финансовите 
министри от ЕС се споразумяха по отношение на набор от заключения във връзка с 
кризата, включващи предложение за определяне на ролята, която АКР играят, и за 
преодоляване на евентуалните свързани с нея проблеми. След като проведе широко 
допитване и отчете дейностите в другите страни, Комисията представи настоящото 
предложение за регламент. 

 
1.5 Предложението има четири общи цели: 
 

− първо, да се гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг избягват или поне 
управляват по подходящ начин конфликтите на интереси в процеса на определяне 
на кредитните рейтинги; 

− второ, да се подобри качеството на използваните от агенциите за кредитен рейтинг 
методологии и качеството на рейтингите; 

− трето, да се повиши прозрачността, като се определят задължения за оповестяване 
за агенциите за кредитен рейтинг; 

− четвърто, да се осигури ефективна рамка за регистрация и надзор, така че да се 
избегне регулаторният арбитраж между юрисдикциите на ЕС. 

 

1.6 Групата Larosiere публикува своя доклад след публикуването на предложенията на 
Комисията. По отношение на АКР в доклада се правят следните препоръки: 

 

− регистрирането и надзорът върху АКР в Европейския съюз следва да се 
осъществяват от един укрепен Комитет на европейските регулатори на ценни 
книжа (CESR); 

− следва да се направи основен преглед на бизнес модела на АКР, тяхното 
финансиране и обхвата на разделянето на рейтинговите от консултантските 
дейности; 

− използването на рейтинги във финансовите регулации следва да се намали 
значително с течение на времето; 

− рейтингите за структурирани продукти следва да се трансформират чрез въвеждане 
на отделни кодове за такива продукти. 
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Тези препоръки са разгледани подробно в съответните раздели на становището. В 
допълнение, Групата отбелязва, че „е от изключително значение тези регулаторни 
промени да бъдат съпътствани от засилени проверки за добросъвестност и преценка от 
страна на инвеститорите, както и от по-добър надзор“. ЕИСК подкрепя тази 
констатация. 

 
1.7 Комитетът на постоянните представители (COREPER) също разгледа регулаторните 

предложения на Комисията. ЕИСК подкрепя предложението за одобряване на 
рейтинги, присъдени в трети страни. 

 
1.8 ЕИСК подкрепя предложенията на Комисията. АКР имаха решаваща роля за 

разработването на структурирани продукти, които впоследствие се оказаха токсични и 
доведоха до унищожаването на активи на стойност милиарди долари. Разпоредбите на 
предложения регламент са най-малкото, което е необходимо предвид обстоятелствата. 
Нещо повече, ЕИСК счита, че правилата няма да представляват ненужна тежест за една 
добре управлявана АКР. 

 
1.9 АКР имат привилегировано положение в отрасъла на финансовите услуги, тъй като 

регулираните образувания в отрасъла са задължени да притежават инвестиционни 
ценни книжа. Властите от двете страни на Атлантика са избрали да признаят много 
малък брой АКР за регулаторни цели. ЕИСК насърчава Комисията да използва новата 
процедура за регистрация, за да отвори бизнеса с кредитни рейтинги за нови АКР, 
по-специално като подкрепи всяка инициатива за създаване на независима европейска 
агенция, и да пренапише финансовите разпоредби така, че за регулаторни цели да се 
признават рейтингите, присъдени от всяка регистрирана в ЕС АКР. На една нова АКР 
няма да � бъде лесно да се установи и да спечели доверие. Въпреки това, възходът на 
финансираната от френски холдинг Fitch през последното десетилетие показва, че това 
не е невъзможно. 

 
1.10 Регулирането на финансовите услуги е основната причина за олигопола на АКР поради 

зависимостта на капиталовите резерви от рейтингите. ЕИСК призовава регулаторите в 
ЕС да не създават ненужна зависимост от рейтинги, особено в светлината на 
неотдавнашните събития, които показаха, че някои рейтинги нямат никаква стойност. 
Това съответства на препоръката на Групата Larosiere за значително намаляване с 
течение на времето на използването на рейтинги за регулаторни цели в областта на 
финансите. 
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1.11 В този контекст, ЕИСК призовава Комисията да разгледа и въпроса с ограничаването 
на отговорността от страна на АКР. Тъй като ограничаването на отговорността прави 
рейтингите безполезни, самите рейтинги не представляват задоволителна основа за 
определяне на нормативни капиталови изисквания. Необходимо е да се предприемат 
стъпки за това АКР да носят отговорност за присъдените от тях рейтинги. Наистина 
извинимите грешки може да се толерират, но не и неизвършването на проверка за 
добросъвестност. 

 
1.12 ЕИСК не се противопоставя на предложението АКР да бъдат юридически лица, 

установени на територията на Общността, като регулатор бъде държавата-членка на 
произход. Комисията представи аргументите си за това, че регулирането и надзорът не 
следва да се прехвърлят на централизиран орган. Въпреки че това противоречи на 
предложението на Групата Larosiere, ЕИСК не отхвърля априори идеята за създаване на 
нов надзорен орган на равнище ЕС, в случай че разпоредбите относно 
сътрудничеството между държавите-членки се окажат незадоволителни. 

 
1.13 ЕИСК отбелязва със задоволство, че предложеният регламент включва реални мерки, с 

които се гарантира прилагането му. Надзорните мерки на разположение на 
компетентните власти включват оттегляне на регистрация и започване на наказателно 
производство. В случаи на груби професионални грешки и липса на добросъвестност се 
налагат санкции. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. 
Санкциите трябва да се прилагат еднакво във всички държави-членки. ЕИСК изразява 
убеждението, че този процес следва да се координира от Комитета на европейските 
регулатори на ценни книжа (CESR). 

 
1.14 От организационна гледна точка, съществува значителна зависимост от ролята на 

независимите членове на управителния или надзорния съвет, които нямат 
изпълнителни функции. ЕИСК счита, че предварителното одобрение от компетентния 
орган на всички назначения на членове, които нямат изпълнителни функции, следва да 
бъде задължително. Подобно одобрение е необходимо при предложената схема. 

 
1.15 ЕИСК призовава компетентните органи в държавите-членки, като част от 

организационния им надзор, да следят отблизо връзката между бизнеса с рейтинги и 
очакванията на акционерите. Бизнес моделът на АКР не може да бъде автоматично 
приведен в съответствие с характера на публично дружество. Особено внимание следва 
да бъде отделено на структурата на премиите за постигнати резултати, които се дават 
на ръководителите. Групата Larosiere изрази същата тревога и поиска по-нататъшно 
разглеждане на бизнес модела на АКР. ЕИСК подкрепя това искане. 

 



- 5 - 

ECO/243 - CESE 885/2009 – 2008/0217 (COD)   EN – ND/CI-CI/AS/ND/AD/ai/yp/ld .../... 

1.16 ЕИСК приветства разпоредбите на член 7. Публикуването на методологиите би 
показало дали рейтингите се изчисляват по преки или заобиколни пътища. Освен това, 
сега АКР са задължени да проверяват източниците си на информация и да се уверяват, 
че те са достатъчно надеждни и позволяват изчисляването на рейтинг. Също толкова 
важно е, че ако разпоредбите, касаещи променящите се методологии и допускания, 
бяха в сила, щяха да очертаят много преди 2007 г. грешките в присъдените на RMBS 
рейтинги. 

 
1.17 Що се отнася до оповестяването, ЕИСК изразява особено задоволство от това, че ЕС ще 

отиде по-далеч от САЩ по отношение на структурираните продукти, като въведе 
изискването потенциално токсичните характеристики на тези продукти да бъдат 
посочвани – по един или друг начин – на потенциалните инвеститори. Групата 
Larosiere предложи използването на отделна система от обозначения. Това е и 
предпочитаният от ЕИСК вариант. 

 
1.18 Възраженията срещу приемането на отделна поредица от символи за рейтинги на 

структурирани продукти се основават на вероятността след масовото намаляване на 
кредитни рейтинги, на което станахме свидетели, облигациите с такова обозначение да 
се превърнат в инвестиции от по-нисък клас. ЕИСК счита, че това не би било нещо 
лошо, докато този вид облигации не си възвърне рейтинговата репутация. 

 
1.19 Различните общи оповестявания за регулаторни и пазарни цели са подходящи, с 

изключение на два аспекта. ЕИСК би желал разпоредбите в регламента на ЕС, свързани 
с оповестяването на процентите на неплатежоспособност на всеки шест месеца, да 
бъдат по-конкретни, а правилото за петте процента при оповестяванията да бъде 
разгледано от CESR. 

 
1.20 От двете страни на Атлантика се изразява загриженост във връзка с възможността в 

регулаторните режими на САЩ и ЕС да бъдат включени противоречащи си 
разпоредби. Има дори предложния за създаване на един единствен световен режим. 
ЕИСК няма притеснения относно предложения режим на ЕС, за който не се очаква да 
бъде в противоречие с режима на САЩ. В ситуации, в които предприятията трябва да 
се съобразяват с различни стандарти по различни режими, е обичайно да се създават 
политики, насочени към „най-голямото общо кратно“. Няма причина подобен подход 
да не бъде приложен и в този случай. 
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2. Въведение 
 
2.1 RMBS се създава от инициатор, обикновено инвестиционна банка, който обединява 

голям брой ипотечни заеми - обикновено хиляди отделни заеми - в тръст. Тръстът 
емитира ценни книжа, обезпечени с пакета от ипотечни заеми. Тръстът използва 
приходите от емитираните ценни книжа, за да купи пакета от заеми. Съвкупните 
месечни плащания на лихви и главници по отделните ипотечни заеми в пакета се 
използват за месечни плащания на лихви и главници към инвеститорите в RMBS. 
Превръщането на тези пакети от високорискови ипотечни заеми в продукти с рейтинг 
ААА се извършва по три начина: (i) RMBS се разделя на траншове, които предлагат 
йерархия на сигурност и доход; (ii) завишено обезпечаване, така че стойността на 
пакета от ипотеки надвишава стойността на RMBS; (iii) допълнителен спред, така че 
сумата на лихвите по ипотеките в пакета превишава сумата на лихвите, дължими за 
RMBS. Освен това се допуска, че цените на жилищата ще продължат да растат. 

 
2.2 CDO са подобни като замисъл, с изключение на това, че при тях се използват дългови 

ценни книжа, а не ипотеки. Използването на RMBS в обезпечителни пакети на CDO 
нарасна от 43,3% през 2003 г. до 71,3% през 2006 г., като на практика създаде втора 
къща от карти върху първата. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ откри 
вътрешно електронно съобщение на АКР, в което пазарът на CDO се определя като 
„чудовище“. „Да се надяваме, че преди тази къща от карти да се срути, всички ще 
бъдем богати пенсионери.“ 

 
2.3 Една от основните стъпки в създаването и продажбата на рискови RMBS или CDO 

включва определянето на кредитен рейтинг за всеки емитиран от тръста транш. През 
август 2007 г. SEC започна преглед на ролята на АКР в сътресенията на пазара. 
Акцентът на този преглед беше поставен върху начина, по който АКР са присъждали 
рейтинги на RMBS и CDO. Основните области на прегледа включваха: 

 
а) политики, процедури и практики за определяне на кредитен рейтинг, включително 

модели, методологии, допускания, критерии и протоколи; 
б) адекватност на оповестяването им; 
в) спазвали ли са АКР собствените си процедури; 
г) ефикасност на процедурите по отношение на конфликтите на интереси; 
д) повлияни ли са били необосновано рейтингите от конфликти на интереси. 
 

2.4 Обобщените заключения бяха следните: 
 

а) от 2002 г. насам се наблюдава значително повишаване на броя и сложността на 
сделките с RMBS и CDO; някои АКР са имали проблеми с управлението на 
растежа, особено при CDO, което е имало съответното отражение върху целостта 
на процеса на определяне на рейтинг; 
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б) някои значими аспекти на процеса на определяне на рейтинг, като критериите за 
определяне на рейтинг, не винаги са били оповестявани; правени са корекции 
„извън модела“ без документирана обосновка за това; 

в) нито една от агенциите не е имала документирани процедури за определяне на 
рейтинг на RMBS и CDO, нито конкретни политики и процедури за определяне 
или отстраняване на грешки в моделите или методологиите си; 

г) АКР са започнали да прилагат нови практики за проверка на информацията, 
предоставена им от емитентите за целите на определянето на рейтинг, но преди 
това не е имало изискване АКР да проверяват информацията, съдържаща се в 
портфейлите на RMBS, нито самите АКР са настоявали емитентите да извършат 
комплексна проверка на тези портфейли; 

д) АКР не винаги са документирали важни стъпки от процеса на определяне на 
рейтинг – включително основанията за отклонения от моделите си и основанията 
за действията и решенията на рейтинговите им комисии – и не винаги са 
документирали присъствието на важни участници в рейтинговите комисии; 

е) процедурите за наблюдение на вече присъдени от АКР рейтинги изглежда не са 
били толкова стабилни, колкото процедурите, използвани при определянето на 
първоначалните рейтинги; липсата на ресурси е повлияла на навременността на 
проследяването, извършеното проследяване е било документирано зле и са 
липсвали процедури в писмен вид; 

ж) открити са проблеми във връзка с управлението на конфликти на интереси и 
тяхното въздействие върху процеса на определяне на рейтинги; на ключови 
участници в процеса на определяне на рейтинг е било позволявано да участват в 
обсъждането на таксите; 

з) процедурите за вътрешен одит са били твърде различни; само една от трите 
агенции е имала подходящи процедури за осигуряване на съответствие. 

 
2.5 В бизнес модела на отрасъла има заложен конфликт, тъй като емитентът на дълг плаща 

за рейтинга, но при структурираните продукти този конфликт е още по-остър, тъй като 
(i) инициаторът създава продукта по такъв начин, че да има гъвкавост по отношение на 
начина на структуриране за оптимизиране на кредитните рейтинги, като инициаторът 
също така може да избере онази АКР, която ще даде благоприятен кредитен рейтинг на 
емисията, и (ii) съществува голяма концентрация на инициатори. 

 
2.6 В извадка от 642 сделки за RMBS над 80% са преминали през 12 инициатора; в извадка 

от 368 CDO 80% са преминали през 11 инициатора; 12 от 13-те най-големи поематели 
на RMBS са били и 12-те най-големи поематели на CDO. Съчетанието от влиянието на 
инициаторите при избора на агенция за кредитен рейтинг и високата концентрация на 
инициатори с такова влияние изглежда е засилило конфликта на интереси, присъщ на 
модела „емитентът плаща“. 
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2.7 SEC публикува заключенията си през юли 2008 г., след като вече бе представила за 
консултации регулаторни предложения. Новите разпоредби на САЩ бяха публикувани 
на 3 декември 2008 г. На 12 ноември 2008 г. Европейската комисия публикува проекта 
си за регламент - (COM2008) 704 окончателен – който е предмет на настоящото 
становище. 

 
2.8 Не само регулаторите извършваха разследвания. На 18 октомври 2008 г. 

в-к „Файненшъл таймс“ публикува експозе за ролята на Moody’s в кризата с рисковите 
ипотечни продукти, което Moody’s не опроверга. Част от изложената в тази статия 
информация е представена в параграфи 2.9 до 2.13. 

 
2.9 Moody’s стана публично дружество през 2000 г. Промяната след излизането на 

дружеството на борсата беше рязка. Внезапно започна концентриране върху печалбата. 
Ръководителите получиха опции върху акции. Центърът на тежестта се измести. 
Дружеството отчете най-високите норми на печалба от всички предприятия, включени 
в индекса S&P 500. То се задържа на тази позиция в продължение на пет 
последователни години. Стойността на акциите му нарасна с 500% за първите четири 
години след излизането на борсата, по време когато останалата част от пазара 
отбелязваше спад. Печалбата на Moody’s нарасна с 900% за едно десетилетие. 

 
2.10 В началото на хилядолетието беше почти невъзможно Moody’s да даде рейтинг ААА на 

CDO, ако обезпечението се състои изцяло от ипотеки. В продължение на години 
агенцията отчиташе показателя „диверсификация“, което пречеше на ценни книжа с 
хомогенно обезпечение да получат най-високия рейтинг. В резултат Moody’s загуби 
пазарен дял, тъй като двете конкурентни дружества не прилагаха подобно разумно 
правило. През 2004 г. Moody’s премахна това правило и пазарният му дял се увеличи 
значително. 

 
2.11 През 2006 г. Moody’s започна да определя рейтинги за задължения с постоянно 

съотношение на дълга (CPDO). Рейтингът беше ААА. Fitch, от която не беше поискано 
да определя рейтинги на CPDO, обяви, че според нейните модели тези облигации 
трудно надхвърлят категорията високорискови. Твърди се, че CPDO са 
най-печелившият инструмент, по който Moody’s някога са работили. В началото на 
2007 г. е открита грешка в компютърния код за симулиране на резултатите от CPDO. 
Оказва се, че продуктът е надценен с до четири степени. Грешката не е оповестена нито 
на инвеститорите, нито на клиентите. Кодът е преразгледан така, че отново да дава 
рейтинг ААА. Впоследствие, след като в-к „Файненшъл таймс“ разкри грешката, 
дружеството започна вътрешно дисциплинарно производство. 
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2.12 Към средата на 2007 г. спадът в жилищния сектор в САЩ беше в напреднал етап. 
Тогава Moody’s осъзнаха, че моделите им са неподходящи. През август 2007 г. 
дружеството започна да намалява рейтингите на облигациите, обезпечени с ипотеки и 
сътресенията на пазара започнаха. През последните месеци на годината Moody’s свали 
рейтингите на повече облигации, отколкото съвкупно за предходните 19 години. 
Moody’s твърдят, че не е имало как да предвидят настъпването на кредитната криза; 
дружеството обаче не беше актуализирало основните си статистически допускания за 
ипотечния пазар в САЩ от 2002 г. насам. Служителите обсъждали този въпрос през 
2006 г., но нямали ресурси за извършването на необходимия преглед и преоценка. 

 
2.13 Фактическите доказателства от SEC и непотвърдените данни на в-к „Файненшъл 

таймс“ показват, че ако искаме АКР да изпълняват ролята и да отговарят на 
стандартите, които се очакват от тях, са нужни много промени. 

 
3. Общо съдържание на предложения регламент 

 
Рамка за регистрация и надзор 

 
3.1 В член 2 се посочва, че регламентът се прилага по отношение на кредитни рейтинги, 

които са предназначени за използване за регулаторни цели, а в член 4 – че финансовите 
институции могат да използват за регулаторни цели единствено кредитни рейтинги, 
присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Общността и са 
регистрирани в съответствие с регламента. 

 
3.2 В член 12 се посочва, че АКР могат да кандидатстват за регистрация с цел да се 

гарантира, че техните кредитни рейтинги могат да се използват за регулаторни цели, 
ако са юридически лица, установени в Общността. Компетентният орган на 
държавата-членка по произход регистрира дадена АКР, ако тя отговаря на условията за 
присъждане на кредитни рейтинги, определени в регламента. Регистрацията е валидна 
за цялата територия на Общността. 

 
3.3 Първоначалното заявление за регистрация се подава до Комитета на европейските 

регулатори на ценни книжа (CESR), който го предава на компетентните 
държави-членки (член 13), където то се разглежда (член 14), след което държавата-
членка на произход извършва или отказва регистрацията, като се консултира с CESR 
(член 15). Включени са и разпоредби за оттегляне на регистрацията, ако АКР престане 
да отговаря на условията (член 17). АКР трябва да подадат заявление за регистрация в 
рамките на шест месеца след влизането на регламента в сила (член 35). 
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3.4 В член 20 се описват правомощията на компетентните власти. Те нямат право на 
намеса по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги. Имат обаче право: 

 
− на достъп до документи от всякакъв вид и получаването или вземането на копие от 

тях; 
− да изискват информация от всяко лице, а ако е необходимо – да призовават и 

разпитват лице с цел получаване на информация; 
− да осъществяват проверки на място със или без предупреждение; 
− да изискват съхранявана информация за телефонни разговори и пренос на данни. 
 

3.5 В член 21 са описани надзорните мерки на разположение на компетентните органи. Те 
включват оттегляне на регистрация, временна забрана на определянето на кредитни 
рейтинги, временна забрана на използването на кредитните рейтинги на АКР, публично 
оповестяване на нарушения на разпоредбите и започване на наказателно производство. 

 
3.6 В членове 22 до 28 се определят подробно разпоредбите за сътрудничеството между 

компетентните органи с цел ефективна регистрация и надзор на целия вътрешен пазар. 
В членове 29 и 30 се определя сътрудничеството с трети страни. 

 
3.7 Член 31 се отнася до санкциите, които компетентните органи могат да налагат. В него 

се посочва, че санкции се налагат най-малкото в случаите на груби професионални 
грешки и липса на добросъвестност. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни 
и възпиращи. 

 
Независимост и избягване на конфликт на интереси 

 
3.8 В член 5, параграф 1 се посочва, че АКР гарантират, че върху присъждането на 

кредитен рейтинг не оказват влияние никакви съществуващи или потенциални 
конфликти на интереси. В Приложение 1, раздел А (организационни изисквания) и 
раздел Б (оперативни изисквания) са включени важни механизми за контрол. 

 
3.9 От организационна гледна точка, отговорността пада върху управителния или 

надзорния съвет. Старшият ръководен състав следва да е с добра репутация. В 
управителния или надзорния съвет следва да има поне трима члена без изпълнителни 
функции, които са независими (NED). Възнаграждението им не е обвързано с 
резултатите от дейността на агенцията. Мандатът им е за фиксиран период от време, 
който не може да надхвърля пет години. Мандатът не може да се подновява и има 
ограничения по отношение на освобождаването от длъжност по време на мандата. 
Всички членове на управителния или надзорния съвет трябва да притежават съответния 
опит, а поне един независим член трябва да има задълбочени познания за пазарите на 
структурирани ценни книжа. 
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3.10 Независимите членове на управителния или надзорния съвет имат конкретната задача 
да наблюдават развитието на политиката и процедурите за определяне на кредитните 
рейтинги и избягването на конфликти на интереси. Политиките и процедурите трябва 
да съответстват на разпоредбите на регламента. Независимите членове представят 
становищата си по тези въпроси на съвета периодично и на компетентния орган при 
поискване. За да се осигури ефективната работа на независимите членове, трябва да 
бъдат създадени подходящи системи за определяне на рейтинги, подкрепени от 
механизми за вътрешен контрол и подлежащи на независимо преразглеждане. 

 
3.11 От оперативна гледна точка, АКР откриват и отстраняват или, когато е подходящо, 

управляват и оповестяват всички фактически или потенциални конфликти на интереси. 
Оповестяват се както лични, така и корпоративни конфликти на интереси. Така например, 
АКР не предоставят на оценяваното предприятие или на свързани трети страни 
консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна структура, активите 
или пасивите на оценяваното предприятие или свързана трета страна. Освен това АКР 
гарантират, че анализаторите не правят предложения или препоръки, официално или 
неофициално, по отношение на дизайна на структурирани финансови инструменти, за 
които се очаква АКР да присъди кредитен рейтинг. 

 
3.12 АКР съхраняват документи и информация за одитните пътеки за всички свои дейности, 

включително за търговски и технически споразумения с оценяваните от тях 
предприятия. Документите и информацията се съхраняват от агенциите и се 
предоставят на компетентния орган при поискване. 

 
Служители 

 
3.13 В член 6 се изисква служителите, които участват в процеса на определяне на кредитни 

рейтинги да имат подходящи познания и опит, да не участват в преговори с оценявани 
предприятия, да не работят с дадено предприятие за период по-кратък от две години, 
нито по-дълъг от четири години, както и възнаграждението им да не е обвързано с 
размера на приходите, получени от оценяваните предприятия, за които отговарят. 

 
3.14 В Приложение 1, раздел В, са включени и други правила по отношение на служителите. 

Те забраняват на анализаторите или на свързани страни да притежават или да търгуват 
с финансови инструменти на предприятие, за което отговарят, както и да искат 
подаръци или услуги от това предприятие. Включени са и разпоредби относно 
поверителността и сигурността на информацията. 

 
3.15 Две разпоредби се отнасят до последващата заетост на анализатор в предприятие, в 

определянето на чийто кредитен рейтинг е участвал. Има и разпоредба, която изисква 
преразглеждане на съответната работа на анализатор за последните две години, когато 
той започва работа в оценявано предприятие. 
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Методологии за определяне на кредитен рейтинг 
 

3.16 В член 7 се изисква АКР да оповестяват на обществеността методологиите, моделите и 
ключовите допускания, които използват. Агенциите вземат всички необходими мерки, 
така че информацията, която използват при определянето на кредитен рейтинг, да е с 
достатъчно качество и да е от надеждни източници. 

 
3.17 АКР наблюдават кредитните си рейтинги и ги преразглеждат, когато е необходимо. 

При промяна на методологиите, моделите или ключовите допускания, АКР 
предприемат незабавни действия за оповестяване на вероятното въздействие, 
преразглеждат засегнатите рейтинги и ги определят отново. 

 
Оповестяване и представяне на кредитните рейтинги 

 
3.18 В член 8 се посочва, че АКР оповестяват всички кредитни рейтинги, както и всички 

решения за прекъсване на кредитен рейтинг своевременно и на неселективна основа. 
 

3.19 В Приложение 1, раздел Г от АКР се изисква да оповестяват: 
 

− дали кредитният рейтинг е бил оповестен на оценяваното предприятие преди 
неговото разпространение и, ако е бил, дали е бил коригиран след това 
оповестяване; 

− основната методология или методологии, използвана за определянето на рейтинга; 
− значението на всяка рейтингова категория; 
− датата, на която кредитният рейтинг е публикуван за първи път и датата, на която е 

актуализиран. 
 

Освен това АКР следва ясно да обявяват всички приложими характеристики и 
ограничения на кредитния рейтинг, особено по отношение на качеството на наличната 
информация и нейната проверка. 

 
3.20 При липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид 

инструмент или качеството на разполагаемата информация не са задоволителни или 
пораждат сериозни въпроси за това дали АКР може да даде надежден кредитен 
рейтинг, агенцията следва да се въздържи от определянето на кредитен рейтинг или да 
оттегли съществуващия рейтинг. 

 
3.21 При обявяването на кредитен рейтинг, АКР следва да обясни ключовите елементи, 

върху които се основава той. По-конкретно, когато се оценява структуриран финансов 
инструмент, АКР предоставя информация за осъществения анализ на загубите и 
паричните потоци. 
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3.22 Също така, по отношение на структурирани финансови инструменти, АКР трябва да 
обясни осъществената комплексна проверка на базовите активи (например пакет от 
рискови ипотеки). Ако е разчитала на оценка на трета страна, АКР оповестява как 
резултатът от тази оценка е повлиял върху рейтинга. 

 
3.23 В член 8 се разглежда и тревогата, че рейтингите на структурирани финансови 

инструменти са несравними с рейтингите на конвенционалните дългови инструменти. 
Затова АКР трябва или да приемат различни символи, като се откажат от познатите 
азбучни означения, или да приложат подробно обяснение на различната рейтингова 
методология за тези инструменти и за това по какво характеристиките на кредитния 
риск се различават от тези на конвенционалните инструменти. 

 
Общи и периодични оповестявания 

 
3.24 Оповестяванията, които се изискват по членове 9 и 10, са развити по-подробно в 

Приложение 1, раздел Д. Общите оповестявания трябва да бъдат публично достъпни и 
актуализирани във всеки един момент. Подробните разпоредби се отнасят до 
най-важните регулаторни елементи, като конфликти на интереси, политика на 
оповестяване, схемите за възнаграждение, рейтинговите методологии, модели и 
ключови допускания, промените в политиките и процедурите и др. 

 
3.25 Периодичните оповестявания обхващат процентите на неплатежоспособност на всеки 

шест месеца и данни за клиентите ежегодно. 
 
3.26 Освен това се изисква изготвянето на годишен доклад за прозрачността. Той следва да 

включва подробна информация за правната структура и собствеността на АКР, 
описание на системата за вътрешен контрол на качеството, статистически данни за 
разпределението на персонала, описание на политиката по отношение на 
документирането, резултата от годишния вътрешен преглед на спазването на 
изискванията по отношение на независимостта, описание на политиката за ротация на 
персонала между клиентите, информация за източниците на приходи и отчет за 
управлението. 

 
4. Гледна точка на ЕИСК 
 
4.1 АКР имат привилегировано положение в отрасъла на финансовите услуги, тъй като 

регулираните образувания в отрасъла са задължени да притежават инвестиционни 
ценни книжа. Властите от двете страни на Атлантика са избрали да признаят много 
малък брой АКР за регулаторни цели. ЕИСК насърчава Комисията да използва новата 
процедура за регистрация, за да отвори бизнеса с кредитни рейтинги за нови АКР, 
по-специално като подкрепи всяка инициатива за създаване на независима европейска 
агенция, и да пренапише финансовите разпоредби така, че за регулаторни цели да се 
признават рейтингите, присъдени от всяка регистрирана в ЕС АКР. 
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4.2 Регулирането на финансовите услуги е основната причина за олигопола на АКР поради 

зависимостта на капиталовите резерви от рейтингите. ЕИСК призовава регулаторите в 
ЕС да не създават ненужна зависимост от рейтинги, особено в светлината на 
неотдавнашните събития, които показаха, че някои рейтинги нямат никаква стойност. 

 
4.3 В допълнение, ЕИСК призовава Комисията да разгледа въпроса с ограничаването на 

отговорността от страна на АКР. Обикновено те декларират, че „никой потребител на 
изложената в настоящия документ информация не следва да разчита на който и да било 
кредитен рейтинг или на друго мнение, съдържащо се в настоящия документ, при 
вземането на инвестиционно решение“. Да се твърди, че рейтингите представляват 
само мнение и на тях не може да се разчита е подигравка с идеята за регулаторен 
капитал – факт, който бе потвърден от настоящата криза. В новите разпоредби следва 
да бъде включено изискването АКР да поемат отговорност за присъдените от тях 
кредитни рейтинги. 

 
4.4 ЕИСК подкрепя предложението АКР да бъдат юридически лица, установени на 

територията на Общността, като регулатор бъде държавата-членка на произход. 
Въпреки това, ЕИСК не отхвърля априори идеята за създаването на нов надзорен орган 
на равнище ЕС, в случай че разпоредбите относно сътрудничеството между 
държавите-членки се окажат незадоволителни. 

 
4.5 ЕИСК отбелязва със задоволство, че предложеният регламент включва реални мерки, с 

които се гарантира прилагането му, каквито се съдържат в член 21 и 31 
(вж. параграфи 3.5 и 3.7 по-горе). Липсата на такива санкции е една от основните 
критики към съпоставимия режим в САЩ. Важно е санкциите да се прилагат с еднаква 
строгост във всички държави-членки. ЕИСК счита, че този процес следва да се 
координира от CESR. 

 
4.6 Предложените организационни и оперативни изисквания са замислени добре. 

Изискването за назначаване на трима независими членове на управителния или 
надзорния съвет, които нямат изпълнителни правомощия, съответства на приетия в 
Обединеното кралство и в други държави кодекс за корпоративно управление. Ще има 
значителна зависимост от ролята на независимите членове на управителния или 
надзорния съвет, които нямат изпълнителни функции. Тяхното поведение и 
резултатите от дейността им ще определят успеха на организационните правила. ЕИСК 
смята, че предварителното одобрение от страна на компетентния орган на всички 
назначения на членове, които нямат изпълнителни функции, следва да бъде 
задължително. Подобно одобрение е необходимо при предложената схема. 

 



- 15 - 

ECO/243 - CESE 885/2009 – 2008/0217 (COD)   EN – ND/CI-CI/AS/ND/AD/ai/yp/ld .../... 

4.7 Осемдесет процента от Fitch са собственост на Fimalac SA, 73% от което пък са 
собственост на Marc de Lacharriere. S&P е част от групата предприятия McGraw Hill. До 
2000 г. Moody’s беше част от групата Dun and Bradstreet. Доказателствата, събрани по 
време на разследването на в-к „Файненшъл таймс“, показват, че след 2000 г. 
наложените от фондовия пазар обстоятелства може да са компрометирали 
традиционния професионализъм на Moody’s. ЕИСК призовава компетентните органи в 
държавите-членки, като част от организационния им надзор, да следят отблизо 
връзката между бизнеса с рейтинги и очакванията на акционерите. Особено внимание 
следва да бъде отделено на структурата на премиите за постигнати резултати, които се 
дават на ръководителите. 

 
4.8 От оперативна гледна точка, изброените в параграф 3.11 по-горе забрани са основата за 

контролирането и избягването на най-важния елемент на установените конфликти на 
интереси. АКР вече не може да присъжда рейтинг на сделка, по която е предоставила 
консултантски услуги. 

 
4.9 Разпоредбите по отношение на служителите също са разработени така, че да премахнат 

конфликтите на интереси. Както и за външните одитори, и тук са поставени 
ограничения за продължителността на периода, през който един анализатор може да 
работи с определен клиент, въпреки че четиригодишният лимит може да бъде увеличен 
на пет години. Също така, както при одиторите във всички браншове на отрасъл 
финансови услуги, анализаторите не могат да притежават акции или дялове от клиент. 
ЕИСК изразява задоволството си, че сега тези надзорни мерки ще се съблюдават от 
АКР. 

 
4.10 ЕИСК подкрепя твърдо разпоредбите на член 7. С него се решава проблемът с 

очевидните злоупотреби, открити по време на разследването на SEC. Публикуването на 
методологиите би показало дали рейтингите се изчисляват по преки или заобиколни 
пътища. Освен това, сега АКР са задължени да проверяват източниците си на 
информация и да се уверяват, че те са достатъчно надеждни и позволяват 
изчисляването на рейтинг. Също толкова важно е, че ако разпоредбите, касаещи 
променящите се методологии и допускания, бяха в сила, щяха да очертаят много преди 
2007 г. грешките в присъдените на RMBS рейтинги. ЕИСК предлага внимателно да се 
наблюдава съблюдаването на член 7, а при необходимост разпоредбите му могат да 
бъдат засилени. 

 
4.11 С член 8 се затваря веригата, като се изисква оповестяване на начина, по който АКР е 

приложила посочените в член 7 правила към всяка сделка. ЕИСК изразява особено 
задоволство от това, че ЕС ще отиде по-далеч от САЩ по отношение на 
структурираните продукти, като въведе изискването потенциално токсичните 
характеристики на тези продукти да бъдат посочвани – по един или друг начин. 
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4.12 Възраженията срещу приемането на отделна поредица от символи за рейтинги се 
основават на вероятността след масовото намаляване на кредитни рейтинги, на което 
станахме свидетели, облигациите с такова обозначение да се превърнат в инвестиции 
от по-нисък клас. ЕИСК счита, че това не би било нещо лошо, докато този вид 
облигации не си възвърне рейтинговата репутация. 

 
4.13 В работата си COREPER подчерта факта, че предложеният регламент не се отнася 

конкретно до рейтинги, присъдени в трети страни. ЕИСК подкрепя предложението на 
COREPER подобни рейтинги да се използват за регулаторни цели в ЕС, когато са 
одобрени от вече регистрирана в ЕС АКР, при условие че: 

 
− съответните две агенции са част от една и съща група; 
− агенцията от третата страна спазва изисквания, подобни на разпоредбите в ЕС; 
− съществува обективна причина за присъждането на рейтинга в третата страна; 
− съществува сътрудничество между съответните компетентни органи. 

 
4.14 Различните общи оповестявания за регулаторни и пазарни цели са подходящи, с 

изключение на два аспекта: 
 

− процентите на неплатежоспособност са важни, тъй като предоставят мярка за 
качеството или липсата на такова на рейтинговата дейност на всяка АКР. 
Изискванията в САЩ са конкретни: АКР публикуват статистическа информация за 
дейността си за една, три и десет години във всяка рейтингова категория, така че да 
става ясно доколко рейтингите им са успели да предвидят изпадане в 
неплатежоспособност. ЕИСК би желал разпоредбите по този въпрос в регламента 
на ЕС да бъдат по-конкретни; 

− съществува и задължение за посочване на клиенти, представляващи над 5% от 
общите приходи. Този лимит може би е твърде нисък. ЕИСК призовава за 
по-задълбочено разглеждане на този въпрос от страна на CESR. 

 
Брюксел, 13 май 2009 г. 
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