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Om: Andragende 0616/2011 af Armin Jäger, tysk statsborger, om manglende 
gennemsigtighed i vurderingsprocessen og modeller på de finansielle markeder

1. Sammendrag

Vurderingsbureauernes magt over finansielle markeder og statsgælden er helt åbenlys. 
Andrageren mener, at både processen og de anvendte modeller mangler gennemsigtighed. Der 
findes ikke en akkrediteringsordning for vurderingsanalytikere, og der er heller ikke krav om 
en matematisk, videnskabelig dokumentation for vurderingsmodeller. Mens forordning 
1060/2010/EF og direktiv 2009/111/EF har tjent til at styrke tilliden til vurderingsbureauer, 
fastsætter de ikke kriterier for en gennemsigtig vurderingsproces og modeller. Andrageren 
henvendte sig til den tyske Forbundsdags udvalg for andragender med en anmodning om at 
lovgive i denne forbindelse. Forbundsdagen besluttede at videresende anmodningen til 
Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren mener, at der i mangel på en standardiseret vurderingsproces er behov for 
yderligere lovregulering af kreditvurderingsaktiviteter. Han anerkender, at forordning (EF) nr. 
1060/2009 om kreditvurderingsbureauer1 har medført visse forbedringer, men mener ikke, at 
dette er tilstrækkeligt. Han mener, at vurderingsprocessen, og herunder vurderingsmetoderne 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om 
kreditvurderingsbureauer, EUT L 302 af 17.11.2009.
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og -skalaerne, bør gøres mere gennemsigtige og standardiserede, og at der burde være en 
standardiseret erhvervskvalifikation for vurderingsanalytikere. 

Kommissionens bemærkninger 
Forordningen om kreditvurderingsbureauer har siden den 7. december 2010 været anvendt i 
sin helhed. Den foreskriver, at kreditvurderingsbureauer skal overholde stringente 
adfærdsregler for at imødegå potentielle interessekonflikter, sikre høj kvalitet og tilstrækkelig 
gennemsigtighed i forbindelse med vurderingerne og vurderingsprocessen. Eksisterende 
kreditvurderingsbureauer skulle ansøge om registrering og overholde forordningens 
bestemmelser inden den 7. september 2010.
En ændring af forordningen om kreditvurderingsbureauer (forordning (EU) nr. 513/2011) 
trådte i kraft den 1. juni 2011, hvorved Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) fik eksklusive tilsynsbeføjelser over for 
kreditvurderingsbureauer, som er registreret i EU, med henblik på at centralisere og forenkle 
registreringen og tilsynet på europæisk plan1.

Mange af de krav, som andrageren foreslår, findes allerede i henhold til den gældende 
forordning om kreditvurderingsbureauer. Alle kreditvurderingsbureauer, som er registreret i 
EU, skal offentliggøre de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, de anvender i 
deres kreditvurderingsaktiviteter. Endvidere fastlægger forordningen om 
kreditvurderingsbureauer kvalitative standarder for kreditvurderingsbureauernes 
vurderingsmetoder, som skal være stringente, systematiske, kontinuerlige og skal verificeres 
på baggrund af nærmere efterprøvning ("backtesting"). Kreditvurderingsbureauer skal 
endvidere sikre, at alt personale, der er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, 
besidder en passende viden og erfaring i forhold til de opgaver, de udfører. Alle disse krav 
overvåges og om nødvendigt håndhæves af ESMA.
En række spørgsmål i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter og anvendelsen af 
vurderinger, herunder nogle af de problemer, som andrageren påpeger, behandles ikke i 
tilstrækkelig grad i den eksisterende forordning om kreditvurderingsbureauer. Disse vedrører 
navnlig risikoen for overdreven tillid til kreditvurderinger blandt aktørerne på det finansielle 
marked, den store koncentration på vurderingsmarkedet, kreditvurderingsbureauernes 
civilretlige ansvar over for investorerne, interessekonflikter med hensyn til "udsteder betaler-
modellen" og kreditvurderingsbureauernes aktionærstruktur og behovet for øget 
gennemsigtighed og bedre procedurer for kreditvurderinger af stater.
For at imødegå disse problemer vedtog Kommissionen den 15. november 2011 et forslag om 
ændring af forordningen om kreditvurderingsbureauer (kan findes via:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
Når forslaget er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, vil det bidrage til at gøre 
kreditvurderinger og vurderingsmetoderne mere gennemsigtige og forbedre 
vurderingsprocessen. Kommissionen foreslår i den forbindelse et krav om, at 
kreditvurderingsbureauerne skal konsultere aktionærerne vedrørende ændrede metoder og 
indsende de foreslåede metoder til ESMA med henblik på vurdering af, hvorvidt de er i 
overensstemmelse med de gældende krav. Den for e s l å r  endvidere, at alle 
kreditvurderingsbureauer forpligtes til at korrigere fejl i deres metoder eller anvendelsen heraf 
samt informere ESMA, de vurderede enheder og offentligheden generelt om sådanne fejl. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2011 af 11. maj 2011 om ændring af forordning (EF) 
nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer, EUT L 145 af 31.5.2011.
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Kommissionen foreslår også, at kreditvurderingsbureauer skal forpligtes til at give vejledning 
med hensyn til de metoder og hypoteser, der ligger til grund for vurderingerne. 
I overensstemmelse med en af andragerens anmodninger foreslår Kommissionen endvidere, at 
kreditvurderingsbureauer forpligtes til at indsende deres vurderinger til ESMA ved at anvende 
en harmoniseret vurderingsskala, som skal udarbejdes af ESMA, for at sikre, at alle 
foreliggende vurderinger af et gældsinstrument offentliggøres i form af et europæisk 
kreditvurderingsindeks (EURIX).

Konklusion
Mange af de problemer, som andrageren påpeger, er allerede dækket af den eksisterende 
forordning om kreditvurderingsbureauer. Kreditvurderingsbureauernes overholdelse af disse 
regler overvåges og håndhæves af ESMA.
Kommissionens nye forslag af 15. november 2011 om kreditvurderingsbureauer behandler en 
række af de punkter, som andrageren bringer op, bl.a. mere gennemsigtige kreditvurderinger 
og metoder, forbedringer af vurderingsprocessen og kravet om, at kreditvurderingsbureauer 
skal anvende en harmoniseret vurderingsskala, når de indsender vurderingsoplysninger til 
ESMA. Forslaget skal nu behandles i Parlamentet og Rådet."


