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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att kreditvärderingsinstituten tillhandahåller framtidsinriktade omdömen 
och undersökningar om kreditrisker, och spelar en värdefull roll på finansmarknaderna 
eftersom de erbjuder en referenspunkt som är lätt att förstå för marknadsaktörerna, t.ex. 
investerare i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-fonder) 
och alternativa investeringsfonder (AIF-Fonder).

Dock bör fondföretagen och AIF-fonderna själva få bedöma utlåtandena från 
kreditvärderingsinstituten och göra sina egna kreditvärderingar, och sålunda besluta huruvida 
de instämmer i institutens värderingar. På detta sätt är kreditvärderingarna viktiga för 
marknaderna, eftersom de har visat sig vara värdefulla som kreditmarknadsbedömningar. 
De bör dock inte ses som de enda som kan avgöra kreditrisker.

Kreditvärderingar är bara uppfattningar om den relativa framtida kreditrisken för enheter, 
kreditåtaganden, skulder eller skuldliknande värdepapper, och är ett användbart mått på 
framtida kreditvärdighet. De mäter inga andra risker, och bör därför inte användas som ett 
närmevärde för att bedöma andra karaktäristika hos ett värdepapper i vilka UCITS-fonder 
eller AIF-fonder investerar, t.ex. likviditetsrisk, prisvolatilitet eller säljbarhet. 

Föredraganden anser vidare att officiellt erkännande och användning av kreditvärderingar kan 
leda till snedvridningar inom kreditvärderingsbranschen. Det vitt spridda införlivandet av 
kreditvärderingar i rättsliga instrument, såsom direktiven om UCITS-fonder och AIF-fonder, 
kan påverka hur värderingarna används av de reglerade enheterna, på vilka grunder cheferna 
för sådana enheter väljer kreditvärderingsinstitut och hur instituten konkurrerar med varandra.

Att bara införa kreditvärderingar direkt i tillsynsbestämmelserna för UCITS-fonder och 
AIF-fonder ger marknadsaktörerna incitament att övervärdera betydelsen av 
kreditvärderingsinstitutens utlåtanden, i stället för att göra sina egna kreditvärderingar. Med 
tanke på ovanstående stöder föredraganden detta lagförslag som kommissionen har lagt fram.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen 
genom att godta kommissionens förslag.


