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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz consideră că agențiile de rating de credit desfășoară o activitate de 
cercetare și oferă opinii prospective în legătură cu riscul de credit și îndeplinesc un rol 
important pe piețele financiare, deoarece furnizează un punct de referință care este înțeles cu 
ușurință de către participanții la piață, cum ar fi investitorii în organisme de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și în fonduri de investiții alternative (FIA).

Cu toate acestea, OPCVM și FIA ar trebui să evalueze la rândul lor opiniile emise de agențiile 
de rating de credit și ar trebui să realizeze propria evaluare a riscului de credit, definindu-și 
astfel o poziție proprie care să le permită să aprobe sau să refuze opiniile agențiilor. În acest 
sens, ratingurile de credit sunt importante pentru piețe deoarece s-au dovedit a fi evaluări 
fiabile ale pieței de credite. Totuși, ele nu ar trebui considerate singurele criterii de evaluare a 
riscului de credit.

Ratingurile de credit sunt doar opinii referitoare la riscul de credit viitor relativ al entităților, 
al angajamentelor de credit, al titlurilor de creanță sau al titlurilor de valoare echivalente cu 
titlurile de creanță și reprezintă un mijloc util de evaluare a bonității viitoare. Acestea nu 
evaluează niciun alt tip de risc și, prin urmare, nu ar trebui utilizate drept substitut pentru a 
evalua alte caracteristici ale unui titlu în care OPCVM și FIA investesc, cum ar fi riscul de 
lichiditate, volatilitatea prețului sau tranzacționabilitatea. 

Raportorul pentru aviz consideră, în plus, că recunoașterea și utilizarea oficială a ratingurilor 
ar putea conduce la perturbări ale activității agențiilor de rating de credit. Integrarea pe scară 
largă a ratingurilor în cadrul instrumentelor juridice, cum ar fi directivele privind OPCVM și 
FIA, poate afecta modul în care ratingurile sunt utilizate de entitățile reglementate, criteriile 
pe baza cărora administratorii acestor entități selectează agențiile și comportamentul 
concurențial al agențiilor.

Integrarea directă a ratingurilor de credit ca atare în sistemul de supraveghere al OPCVM și al 
FIA creează stimulente pentru participanții la piață de a acorda o atenție excesivă opiniilor 
agențiilor de rating de credit, în loc să desfășoare propriile analize de credit. Ținând seama de 
aceste considerații, raportorul pentru aviz sprijină prezenta propunere legislativă prezentată de 
Comisia Europeană.

******

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să propună ca Parlamentul European să își adopte poziția în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei.


