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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er af den opfattelse, at kreditvurderingsbureauer leverer fremadrettede vurderinger 
af og analyser om kreditrisiko og spiller en værdifuld rolle på de finansielle markeder, fordi 
de stiller et referencegrundlag til rådighed, der nemt kan forstås af markedsdeltagerne, f.eks. 
investorer i forbindelse med kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og 
alternative investeringsfonde (AIF'er).

Investeringsinstitutterne og AIF'erne bør imidlertid selv evaluere vurderingerne fra 
kreditvurderingsbureauerne og lave deres egne kreditvurderinger og således tage stilling til, 
om de er enige med bureauernes vurderinger eller ej. I denne henseende er kreditvurderinger 
vigtige for markederne, idet de har vist sig at være værdifulde vurderinger af kreditmarkedet. 
De bør imidlertid ikke opfattes som de eneste vurderinger af kreditrisici.

Kreditvurderinger er blot vurderinger af den relative fremtidige kreditrisiko for enheder, 
kreditforpligtelser eller gældsværdipapirer eller gældslignende værdipapirer og er en nyttig 
indikator for fremtidig kreditværdighed. De måler ingen andre risici og bør som sådan ikke 
anvendes som en indikator for at vurdere andre egenskaber ved et værdipapir, hvori 
investeringsinstitutterne og AIF'erne investerer, såsom likviditetsrisiko, prisudsving eller 
salgbarhed. 

Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at officiel anerkendelse og anvendelse af 
kreditvurderinger kan føre til forvridninger inden for kreditvurderingsbureauernes branche. 
Kreditvurderinger bliver i vid udstrækning indarbejdet i retlige instrumenter såsom 
direktiverne om investeringsinstitutter og AIF'er, og dette kan påvirke den måde, hvorpå 
kreditvurderingerne anvendes af de regulerede enheder, som er grundlaget for, hvordan 
forvaltere af sådanne enheder vælger sådanne bureauer, og den måde hvorpå bureauerne 
konkurrerer indbyrdes.

Når det udelukkende er kreditvurderinger, som indarbejdes direkte i investeringsinstitutternes 
og AIF'ernes tilsynsordning, giver det markedsdeltagerne et incitament til at tillægge 
kreditvurderingsbureauernes vurderinger for stor betydning i stedet for at udarbejde deres 
egen kreditvurdering. På baggrund af ovenstående støtter ordføreren dette 
lovgivningsmæssige forslag, som Europa-Kommissionen har forelagt.

******

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed 
Kommissionens forslag overtages.


