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správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným 
spoliehaním sa na úverové ratingy
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca zastáva názor, že ratingové agentúry poskytujú výhľady a uskutočňujú výskum 
úverového rizika, pričom hrajú významnú úlohu na finančných trhoch, pretože poskytujú 
orientáciu, ktorá je dobre zrozumiteľná pre účastníkov trhu, ako sú podniky kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a alternatívne investičné fondy 
(AIF).

PKIPCP a AIF by však mali samostatne posudzovať stanoviská ratingových agentúr a 
úverové riziko, čím dajú najavo svoj súhlas alebo nesúhlas so stanoviskami agentúr. V tomto 
ohľade je rating pre trhy dôležitý, pretože sa ukázalo, že je cenným nástrojom hodnotenia 
úverového trhu. Nemal by sa však považovať za jediný ukazovateľ úverového rizika.

Rating vyjadruje iba pohľad na relatívne úverové riziko subjektov v budúcnosti, úverové 
záväzky a dlhové alebo podobné cenné papiere a je užitočným meradlom budúcej bonity. 
Nehodnotí však žiadne iné riziká a ako taký by nemal nahrádzať hodnotenie ďalších 
charakteristík cenných papierov, do ktorých investujú PKIPCP a AIF, ako je riziko likvidity, 
nestálosť cien alebo obchodovateľnosť. 

Spravodajca sa ďalej domnieva, že oficiálne uznanie a používanie ratingu môže viesť k 
deformáciám v podnikaní ratingových agentúr. Široké zavedenie ratingu do právnych 
nástrojov, ako sú smernice o UCITS a AIF, môže ovplyvniť spôsob jeho využívania 
regulovanými subjektmi, kritériá, na základe ktorých si manažéri týchto podnikov vyberajú 
ratingové agentúry, a súťaž medzi jednotlivými agentúrami.

Priame zahrnutie ratingu do režimu dohľadu nad PKIPCP a AIF vytvára stimuly pre 
účastníkov trhu, aby namiesto vypracúvania vlastných úverových analýz nadmerne prihliadali 
na stanoviská ratingových agentúr. Vzhľadom na to spravodajca podporuje tento legislatívny 
návrh, ktorý predložila Európska komisia.

******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor navrhol, aby Európsky parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom 
čítaní.


