
PA\892533BG.doc PE483.524v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

2011/0360(COD)

15.2.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2009/65/EC относно координирането 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно 
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК) и Директива 2011/61/EС относно лицата, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното 
използване на кредитни рейтинги
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

Докладчик по становище: Sebastian Valentin Bodu



PE483.524v01-00 2/3 PA\892533BG.doc

BG

PA_Legapp



PA\892533BG.doc 3/3 PE483.524v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът е на мнение, че агенциите за кредитен рейтинг предоставят прогнозни 
становища и изследвания за кредитен риск и играят важна роля на финансовите пазари, 
защото предоставят отправна точка, която лесно се разбира от участниците на пазара, 
като например инвеститорите в предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК) и фондовете за алтернативни инвестиции (ФАИ).

ПКИПЦК и ФАИ, обаче, следва сами да правят оценка на становищата, издадени от 
агенциите за кредитен рейтинг, и да вземат свои собствени кредитни решения, като по 
този начин заемат позиция дали са в съгласие или несъгласие със становищата на 
агенциите за кредитен рейтинг. Във връзка с това кредитните рейтинги са важни за 
пазарите, защото са се доказали като ценни оценки на кредитния пазар. Въпреки това те
не трябва да се тълкуват като единствените показатели за кредитния риск.

Кредитните рейтинги са само становища по отношение на относителния бъдещ 
кредитен риск на юридическите лица, кредитните ангажименти, дълговите ценни 
книжа или ценните книжа, подобни на дълговите, и са полезен критерий за 
кредитоспособността в бъдеще. Те не измерват никакъв друг риск и поради това не 
следва да се използват като пълноправен показател за оценка на останалите 
характеристики на дадена ценна книга, в която ПКИПЦК и ФАИ инвестират, като 
ликвидния риск, колебанието на цената или продаваемостта й. 

Докладчикът също така счита, че официалното признаване и използването на 
рейтингите може да доведе до нарушения в дейността на агенциите за кредитен 
рейтинг. Широкообхватното включване на рейтингите в правни инструменти като 
например в директивите относно ПКИПЦК и ФАИ може да повлияе на начина, по 
който рейтингите се използват от обхванатите от регулирането юридически лица, на 
основанията, върху които мениджърите на подобни юридически лица избират тези 
агенции и на начините, по които агенциите се конкурират помежду си.

Прякото включване единствено на кредитните рейтинги в режима на надзор на 
ПКИПЦК и ФАИ създава стимули за участниците на пазара да разчитат прекомерно на 
становищата на агенциите за кредитен рейтинг, вместо да провеждат свой собствен 
кредитен анализ. С оглед на гореизложеното докладчикът подкрепя представеното от 
Европейската комисия законодателно предложение.

******

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисията по икономически и 
парични въпроси да предложи Европейският парламент да приеме своята позиция на 
първо четене, като одобри предложението на Комисията.


