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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka kredītreitingu aģentūras sniedz tālredzīgus atzinumus un 
pētījumus par kredītrisku un tām ir ievērojama nozīme finanšu tirgos, jo šīs aģentūras 
nodrošina tirgus dalībniekiem, piemēram, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu (PVKIU) un alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) ieguldītājiem, vienkārši 
saprotamu atskaites punktu.

Tomēr PVKIU un AIF būtu pašiem jāizvērtē kredītreitingu aģentūru sniegtie atzinumi un 
jāpieņem savi lēmumi par kredītiem, tādējādi izvēloties piekrist vai nepiekrist aģentūru 
atzinumiem. Šajā sakarībā kredītreitingu aģentūras ir nozīmīgas tirgiem, jo ir pierādīts, ka tās 
sniedz vērtīgus kredīttirgu novērtējumus. Tomēr tās nebūtu jāuzskata par vienīgajiem 
šķīrējtiesnešiem kredītriska jomā.

Kredītreitingi ir tikai atzinumi par juridisku personu, kredītsaistību, parāda vērtspapīru vai 
līdzīgu instrumentu relatīvo kredītrisku nākotnē un ir noderīgs instruments turpmākās 
kredītspējas noteikšanai. Ar tiem nenosaka cita veida risku, un tos nevajadzētu šādā veidā 
izmantot kā rādītāju citu īpašību novērtēšanai, kas raksturīgas vērtspapīriem, kuros iegulda 
PVKIU un AIF, piemēram, likviditātes riska, cenu nepastāvības vai pārdošanas iespējas 
novērtēšanai. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka oficiāla reitingu atzīšana un izmantošana var izraisīt 
kredītreitingu aģentūru darbības traucējumus. Plaši izplatītā reitingu iekļaušana tiesību 
instrumentos, piemēram, direktīvās par PVKIU un AIF, var ietekmēt to, kā regulētās vienības 
izmanto reitingus, pamatprincipus, uz kuriem pamatojoties šādu vienību vadītāji izvēlas 
minētās aģentūras, un to, kā aģentūras savstarpēji konkurē.

PVKIU un AIF uzraudzības sistēmā tieši iekļaujot tikai kredītreitingu aģentūras, tirgus 
dalībniekiem rodas stimuls pārvērtēt kredītreitingu aģentūru atzinumu nozīmi, nevis pašiem 
veikt kredītanalīzi. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotājs atbalsta konkrēto 
Eiropas Komisijas iesniegto tiesību akta priekšlikumu.

******

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ierosināt 
Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu.


