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LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että luottoluokituslaitokset laativat luottoriskejä koskevia ennakoivia 
lausuntoja ja tutkimuksia ja niillä on arvokas tehtävä rahoitusmarkkinoilla, koska ne tarjoavat 
vertailukohdan, jonka markkinatoimijat kuten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin 
yrityksiin (yhteissijoitusyritykset) ja vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin investoivat toimijat 
helposti ymmärtävät.

Yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen olisi kuitenkin itse arvioitava 
luottoluokituslaitosten antamia lausuntoja ja tehtävä omat luottoratkaisunsa ottaen siten 
kantaa, hyväksyvätkö ne luottoluokituslaitosten kannat vai eivät. Tässä suhteessa 
luottoluokitukset ovat markkinoiden kannalta tärkeitä, koska ne ovat osoittautuneet 
arvokkaiksi luottomarkkinoiden arvioiksi. Niitä ei kuitenkaan saisi pitää luottoriskien ainoina 
arvioijina.

Luottoluokitukset ovat lausuntoja yhteisöjen tulevista luottoriskeistä, luottositoumuksista tai 
velka-arvopapereista tai velan tapaisista arvopapereista ja ne ovat tulevan luottokelpoisuuden 
hyödyllinen mittapuu. Niillä ei mitata muita riskejä, minkä vuoksi niitä ei tulisi käyttää 
välineenä sellaisten arvopaperien muiden ominaisuuksien arviointiin, joihin 
yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot investoivat. Tällaisia ominaisuuksia 
ovat esimerkiksi likviditeettiriski, hintojen epävakaus tai markkinoitavuus.

Esittelijän mielestä luokitusten virallinen tunnustaminen ja käyttö voi johtaa 
luottoluokituslaitosten liiketoiminnan vääristymiseen. Luokitusten laaja-alainen 
sisällyttäminen oikeudellisiin välineisiin kuten yhteissijoitusyrityksiä ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskeviin direktiiveihin voi vaikuttaa tapaan, jolla säännellyt yhteisöt 
hyödyntävät luokituksia, perusteisiin, joilla tällaisten yhteisöjen johtajat valitsevat 
luottoluokituslaitokset, ja siihen, miten laitokset kilpailevat keskenään.

Luottoluokitusten sisällyttäminen suoraan yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen valvontajärjestelmään kannustaa markkinatoimijoita painottamaan liikaa 
luottoluokituslaitosten lausuntoja omien luottoanalyysiensa laatimisen asemesta. Edellä 
esitettyjen seikkojen valossa esittelijä kannattaa tätä Euroopan komission esittämää 
säädösehdotusta.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan 
komission ehdotuksen.


