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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad kredito reitingų agentūros rengia į ateitį orientuotas 
nuomones ir tyrimus kredito rizikos klausimais ir atlieka naudingą vaidmenį finansų rinkose, 
kadangi jos teikia informaciją, kurią lengvai supranta rinkos dalyviai, pvz., investuotojai, 
susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS) 
ir alternatyvaus investavimo fondais (AIF).

Tačiau KIPVPS ir AIF turėtų patys vertinti kredito reitingų agentūrų parengtas nuomones ir 
savarankiškai priimti su kreditais susijusius sprendimus, t. y. nuspręsti, ar jie sutinka su 
agentūros nuomone, ar ne. Šiuo požiūriu kreditų agentūros svarbios rinkoms, kadangi savo 
veikla įrodė, kad atlieka naudingus kredito rinkos vertinimus. Tačiau neturėtų būti manoma, 
kad jos vienintelės gali vertinti kredito riziką.

Kredito reitingas yra tik nuomonė apie santykinę kredito riziką, su kuria ateityje gali susidurti 
subjektai, apie kreditinius įsipareigojimus arba skolą ar skolos vertybinius popierius ir tai 
naudingas kriterijus kreditingumui ateityje įvertinti. Remiantis juo nevertinama jokia kita 
rizika ir pats savaime jis neturėtų būti laikomas įgaliojimu vertinti kitų tam tikro vertybinio 
popieriaus, į kurį investuoja KIPVPS ir AIF, savybių, pvz., likvidumo rizikos, kainų 
svyravimo ar tinkamumo parduoti.

Pranešėjas taip pat mano, kad oficialiai pripažinus reitingus ir jais pradėjus remtis būtų 
iškreipta kredito reitingų agentūrų veikla. Dažnas reitingų įtraukimas į teisines priemones, 
pvz., į direktyvas dėl KIPVPS ir AIF, gali paveikti tai, kaip reitingus naudoja reguliuojami 
subjektai, priežastis, į kurias atsižvelgdami minėtųjų subjektų vadovai renkasi šias agentūras, 
ir agentūrų tarpusavio konkurencijos būdus.

Tai, kad vien kreditų agentūros tiesiogiai įtraukiamos į KIPVPS ir AIF priežiūros procedūras, 
skatina rinkos dalyvius pernelyg sureikšminti kredito reitingų agentūrų nuomones užuot 
atlikus savarankišką kredito analizę. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas pritaria 
šiam Europos Komisijos pateiktam pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
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