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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
(ΟΑΠΙ) παρέχουν μελλοντοστρεφείς γνώμες και έρευνα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο 
και επιτελούν χρήσιμο ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς προσφέρουν ένα σημείο 
αναφοράς που είναι εύκολα κατανοητό από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως οι 
επενδυτές σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ).

Εντούτοις, οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ πρέπει και οι ίδιοι να αξιολογούν τις γνώμες που 
εκδίδονται από τους ΟΑΠΙ και να διαμορφώνουν δική τους πιστωτική άποψη, αποφασίζοντας 
κατά πόσον θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν με τις γνώμες των ΟΑΠΙ. Από την άποψη 
αυτή οι πιστωτικές αξιολογήσεις είναι σημαντικές για τις αγορές, έχοντας αποδειχθεί 
πολύτιμες εκτιμήσεις της πιστωτικής αγοράς. Δεν θα πρέπει όμως να γίνονται αντιληπτές ως 
οι μοναδικοί ρυθμιστές του πιστωτικού κινδύνου.

Οι πιστωτικές αξιολογήσεις είναι απλώς γνώμες για τον σχετικό μελλοντικό πιστωτικό 
κίνδυνο των οντοτήτων, των πιστοδοτήσεων και των τίτλων χρέους ή οιονεί χρέους και 
αποτελούν χρήσιμο τρόπο μέτρησης της μελλοντικής φερεγγυότητας. Δεν μετρούν κανέναν 
άλλο κίνδυνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνες τους σαν υποκατάστατο για 
την εκτίμηση άλλων χαρακτηριστικών των τίτλων στους οποίους επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ και οι 
ΟΕΕ, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, η μεταβλητότητα των τιμών ή η εμπορευσιμότητα. 

Ο εισηγητής θεωρεί περαιτέρω ότι η επίσημη αναγνώριση και χρησιμοποίηση των 
πιστωτικών αξιολογήσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει στρεβλώσεις στη δραστηριότητα των 
ΟΑΠΙ. Η διαδεδομένη ενσωμάτωση των αξιολογήσεων αυτών σε νομοθετικές πράξεις, όπως 
οι οδηγίες για τους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις από ρυθμιζόμενες οντότητες, τις βάσεις πάνω στις οποίες 
οι διαχειριστές αυτών των οντοτήτων επιλέγουν ΟΑΠΙ και τους τρόπους με τους οποίους οι 
ΟΑΠΙ ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Η άμεση ενσωμάτωση των πιστωτικών αξιολογήσεων και μόνο αυτών στο καθεστώς 
εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ δημιουργεί στους συμμετέχοντες στην αγορά κίνητρα 
να δίνουν υπερβολική έμφαση στις γνώμες των ΟΑΠΙ αντί να πραγματοποιούν δική τους 
πιστωτική ανάλυση. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εισηγητής υποστηρίζει την παρούσα 
νομοθετική πρόταση που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

******

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του 
σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.


