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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec meni, da bonitetne agencije zagotavljajo v prihodnost usmerjena mnenja in 
raziskave glede kreditnega tveganja ter imajo pomembno vlogo na finančnih trgih, saj 
zagotavljajo referenčno točko, ki je lahko razumljiva za udeležence na trgu, kot so vlagatelji v 
kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in 
alternativne investicijske sklade (AIS).

Vendar bi morali KNPVP in AIS sami oceniti mnenja bonitetnih agencij, pripraviti lastne 
kreditne presoje in se s tem opredeliti, ali se z mnenji agencij strinjajo ali ne. V zvezi s tem so 
bonitetne ocene za trge pomembne, saj so se izkazale za pomembne ocene kreditnega trga. 
Vendar jih ne bi smeli obravnavati kot edine razsodnike kreditnega tveganja.

Bonitetne ocene so zgolj mnenja o relativnem prihodnjem kreditnem tveganju subjektov, 
kreditnih obveznosti ali dolžniških ali dolgu podobnih vrednostnih papirjev in so koristno 
merilo prihodnje kreditne zmožnosti. Ker ne merijo drugih tveganj, jih ne bi smeli uporabljati 
kot nadomestek za oceno drugih lastnosti vrednostnih papirjev, v katere vlagajo KNPVP in 
AIS, kot so likvidnostno tveganje, nestabilnost cen ali tržnost. 

Poročevalec tudi meni, da bi lahko uradno priznanje in uporaba ocen povzročila popačenja pri 
poslovanju bonitetnih agencij. Razširjeno vključevanje ocen v pravne instrumente, kot sta 
direktivi o KNPVP in AIS, lahko vpliva na to, kako regulirani subjekti uporabljajo ocene, na 
kakšni osnovi upravitelji teh subjektov izbirajo agencije, in na to, kako te konkurirajo med 
seboj.

Neposredna vključitev bonitetnih ocen v nadzor KNPVP in AIS spodbuja udeležence na trgu 
k pretiranemu poudarjanju mnenj bonitetnih agencij, namesto da bi opravili lastne bonitetne 
analize. Poročevalec glede na navedeno podpira zakonodajni predlog, ki ga je vložila 
Evropska komisija.

******

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da predlaga, da Evropski parlament sprejme kot stališče v prvi obravnavi predlog 
Komisije.


