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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca jest zdania, że agencje ratingowe zapewniają perspektywiczne opinie i 
badania na temat ryzyka kredytowego oraz pełnią cenną rolę na rynkach finansowych, jako że 
zapewniają punkt odniesienia łatwo zrozumiały dla uczestników rynku takich jak inwestorzy 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz 
alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI).

Niemniej jednak UCITS i AFI powinny same dokonywać oceny opinii wydawanych przez 
agencje ratingowe i formułować własne oceny ryzyka kredytowego, a tym samym 
podejmować decyzje o ewentualnym przychyleniu się do opinii agencji czy też odrzuceniu 
ich. W tym świetle ratingi są ważne dla rynków jako potwierdzone cenne oceny rynkowe 
ryzyka kredytowego.  Nie powinny jednak być postrzegane jako jedyny czynnik oceny ryzyka 
kredytowego.

Ratingi są tylko opiniami o względnym przyszłym ryzyku kredytowym podmiotów, 
zobowiązań kredytowych lub papierów dłużnych i podobnych instrumentów finansowych, 
będące pomocnym miernikiem przyszłej wiarygodności kredytowej.  Nie mierzą żadnego 
innego ryzyka i w związku z tym nie należy z nich korzystać w celu oceny innych cech 
papierów wartościowych, w które UCITS i AFI inwestują, takich jak ryzyko płynności, 
zmienność cenowa czy zbywalność. 

Sprawozdawca uważa ponadto, że oficjalne uznanie i stosowanie ratingów może prowadzić 
do wypaczenia działalności agencji kredytowych. Szeroko rozpowszechnione włączanie 
ratingów do instrumentów prawnych takich jak dyrektywy w sprawie UCITS i AFI może 
wpłynąć na sposób korzystania z ratingów przez podmioty regulowane, na podstawy służące 
zarządzającym takich podmiotów do wyboru takich agencji oraz na sposoby, w jakie agencje 
konkurują ze sobą.

Bezpośrednie uwzględnianie w systemie nadzoru UCITS i AFI wyłącznie ratingów zachęca 
uczestników rynku do przykładania zbyt dużej wagi do opinii agencji ratingowych zamiast do 
prowadzenia własnych analiz ryzyka kredytowego. W świetle powyższego sprawozdawca 
przychyla się do wniosku ustawodawczego przedłożonego przez Komisję Europejską.

******

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski stanowiska 
w pierwszym czytaniu zatwierdzającego wniosek Komisji.


