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dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda 
d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva 2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi 
ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-
klassifikazzjonijiet tal-kreditu
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur tagħkom hu tal-fehma li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jipprovdu 
opinjonijiet li jħarsu ’l quddiem u riċerka dwar ir-riskju tal-kreditu, u jaqdu rwol ta’ siwi fis-
swieq finanzjarji għax jipprovdu punt ta’ referenza li jinftiehem malajr minn dawk li 
jipparteċipaw fis-swieq, bħalma huma l-investituri f’impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli 
trasferibbli (UCITS) u f’fondi ta’ investiment alternattiv (AIFs).

Madankollu, huma l-UCITS u l-AIFs infushom li jmisshom jivvalutaw l-opinjonijiet maħruġa 
mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u jiġġudikaw huma rigward il-krediti, u b'hekk 
jieħdu pożizzjoni dwar jekk għandhomx jaqblu jew le mal-opinjonijiet tal-aġenziji. F’dan ir-
rigward, il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu huma importanti għas-swieq għax taw prova li huma 
valutazzjonijiet siewja tas-suq tal-krediti. Madankollu, huma ma għandhomx jiġu interpretati 
bħala l-uniċi arbitri tar-riskju tal-kreditu.

Il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu huma biss opinjonijiet dwar ir-riskju relattiv futur tal-kreditu 
ta’ entitajiet, impenji ta’ kreditu, jew dejn jew titoli li jixbhu d-dejn u huma kejl utli tal-
affidabbiltà kreditizja futura. Huma ma jkejlu l-ebda riskju ieħor, u bħala tali ma għandhom 
jiġu utilizzati bħala sostituzzjoni għall-ivvalutar tal-karatteristiċi oħra ta' titolu li fih jinvestu l-
UCITS u l-AIFs, bħalma huma r-riskju ta' likwidità, il-volatilità tal-prezzjijiet u l-
kummerċjabilità. 

Ir-rapporteur tagħkom barra minn hekk iqis li għarfien u utilizzazzjoni uffiċjali tal-
klassifikazzjonijiet jistgħu jwasslu għal tagħwiġ fin-negozju tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni 
tal-kreditu. L-inkorporazzjoni mifruxa ħafna tal-klassifikazzjonijiet għal ġo strumenti legali 
bħalma huma d-direttivi dwar l-UCITS u l-AIFs tista’ taffettwa l-mod kif il-
klassifikazzjonijiet jiġu utilizzati minn entitajiet regolati, il-bażijiet li fuqhom il-maniġers ta’ 
tali entitajiet jagħżlu tali aġenziji u l-modi kif l-aġenziji jikkompetu ma' xulxin.

Li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu jiġu inkorporati waħedhom b’mod dirett fis-sistema tas-
sorveljanza tal-UCITS u l-AIFs joħloq inċentivi biex dawk li jipparteċipaw fis-swieq 
jenfasizzaw iż-żejjed l-opinjonijiet tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu minflok ma 
jmexxu huma stess l-analiżijiet tagħhom tal-krediti. Meta jitqies dak li jissemma hawn fuq, ir-
rapporteur tagħkom jappoġġja lil din il-proposta leġiżlattiva mressqa mill-Kummissjoni 
Ewropea.
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Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni 
tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni.


