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LÜHISELGITUS

Raportöör on seisukohal, et krediidireitinguagentuurid esitavad tulevikku suunatud arvamusi 
ja uuringuid krediidiriski kohta ning omavad finantsturgudel olulist rolli, sest nad annavad 
võrdlusaluse, millest finantsturu osalised, sealhulgas vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) ja alternatiivsed 
investeerimisfondid hästi aru saavad.

Sellegipoolest peaksid eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid ise hindama 
reitinguagentuuride esitatud arvamusi ning koostama omaenda krediidihinnangu, milles 
võetakse agentuuride arvamustega nõustuv või neist lahknev seisukoht. Seda arvestades on 
krediidireitingud turgude jaoks olulised, sest nad on osutunud väärtuslikeks krediidituru 
hinnanguteks. Kuid krediidireitinguid ei peaks käsitama krediidiriski ainsate määravate 
näitajatena.

Krediidireitingud on üksnes arvamused ettevõtjate, krediidikohustuste, võlainstrumendi või 
võlasarnase finantsinstrumendi võimaliku tulevase krediidiriski kohta, mis on kasuks tulevase 
krediidivõime hindamisel. Nendega ei mõõdeta muid riske ning seetõttu ei peaks eurofondid 
ja alternatiivsed investeerimisfondid kasutama krediidireitinguid selleks, et hinnata muid 
omadusi väärtpaberite puhul, millesse nad investeerivad, nagu likviidsusrisk, hinnavolatiilsus 
või turustatavus. 

Lisaks on raportöör seisukohal, et reitingute ametlik tunnustamine ja kasutamine võib 
krediidireitinguagentuuride tegevust moonutada. Reitingute ulatuslik lisamine õigusaktidesse, 
nagu näiteks eurofonde ja alternatiivseid investeerimisfonde käsitlevad direktiivid, võib 
mõjutada seda, kuidas reguleeritud ettevõtted reitinguid kasutavad, lähtealuseid, millele 
tuginedes nimetatud ettevõtete juhid agentuure valivad, ning agentuuride omavahelist 
konkurentsi.

Ainult krediidireitingute vahetu lisamine eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide
järelevalvekorda loob turuosaliste jaoks stiimuli krediidireitinguagentuuride arvamusi 
ületähtsustada, selle asemel, et ise krediidianalüüs teostada. Eespool esitatut arvesse võttes 
toetab raportöör Euroopa Komisjoni esildatud seadusandlikku ettepanekut.

******

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil teha Euroopa Parlamendile 
ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.


