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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator é de opinião que as agências de notação de risco fornecem opiniões e investigações 
direccionadas para o futuro acerca do risco de crédito, e desempenham um papel valioso nos 
mercados financeiros, pois constituem um ponto de referência que é facilmente compreensível 
pelos participantes no mercado, como os organismos de investimento colectivo em valores 
mobiliários (OICVM) e os fundos de investimento alternativos (FIA).

Contudo os OICVM e os FIA devem eles próprios avaliar os pareceres emitidos pelas 
agências de notação de risco e fazer os seus próprios juízos quanto ao crédito, assumindo 
assim uma posição sobre se concordar ou discordar das opiniões das agências. A este 
propósito, as notações de risco são importantes para os mercados porque demonstraram ser 
avaliações valiosas do mercado de crédito. Contudo, não devem ser transformadas nos únicos 
árbitros do risco de crédito.

As notações de risco são apenas opiniões sobre o risco de crédito futuro de entidades, 
obrigações de crédito, e títulos de dívida ou similares, e são úteis para medir a fiabilidade
futura em termos de crédito. Não medem qualquer outro risco, e como tal não devem ser 
utilizadas "por procuração" para avaliar outras características de um título em que os OICVM 
ou os FIA invistam, como o risco de liquidez, a volatilidade dos preços ou a capacidade de 
mercado.

O relator considera ainda que o reconhecimento e utilização oficiais das notações podem levar 
a distorções no negócio das agências de notação de risco. A incorporação em larga escala de 
notações em instrumentos jurídicos como as directivas sobre os OICVM e os FIA pode 
afectar a forma como as notações são utilizadas por entidades reguladas, as bases em que os 
gestores dessas entidades escolhem tais agências e a maneira como as agências concorrem 
umas com as outras.

A incorporação directa das notações de risco, isoladas, no regime de fiscalização dos OICVM 
e dos FIA cria incentivos para os participantes no mercado atribuírem importância excessiva 
às opiniões das agências de notação de risco em vez de conduzirem a sua própria análise do 
risco de crédito. Tendo em vista o que antecede, o relator apoia a proposta legislativa 
apresentada pela Comissão Europeia.

******

A Comissão dos Assuntos Jurídicos solicita à Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, comissão competente, que proponha que o Parlamento aprove a sua posição em 
primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão.


