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Θέμα: Αναφορά 0616/2011, του Armin Jäger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία και τα μοντέλα αξιολόγησης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η εξουσία των οργανισμών αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και του δημόσιου 
χρέους είναι κατάφωρα εμφανής. Ο αναφέρων πιστεύει ότι τόσο η διαδικασία όσο και τα 
μοντέλα που εφαρμόζονται δεν διαθέτουν διαφάνεια. Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης για 
τους αναλυτές αξιολογήσεων, ούτε υφίσταται οποιαδήποτε απαίτηση για τη μαθηματική 
επιστημονική αιτιολόγηση των μοντέλων αξιολόγησης. Αν και ο κανονισμός (ΕΚ) 1060/2009 
και η οδηγία 2009/111/ΕΚ χρησιμεύουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους οργανισμούς 
αξιολόγησης, δεν καθορίζουν εντούτοις κριτήρια για διαφανή διαδικασία και μοντέλα 
αξιολόγησης. Ο αναφέρων αποτάθηκε στην επιτροπή αναφορών της γερμανικής βουλής με 
αίτημα για εκπόνηση νομοθεσίας με την έννοια αυτή. Η Bundestag αποφάσισε να διαβιβάσει 
το αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η απουσία τυποποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης καθιστά 
απαραίτητη τη θέσπιση πρόσθετης νομοθεσίας για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας. Αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2009 για τους 
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οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 1 έχει επιφέρει ορισμένες 
βελτιώσεις, ωστόσο, θεωρεί ότι αυτό δεν επαρκεί. Ισχυρίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών και των κλιμάκων αξιολόγησης, πρέπει να είναι 
περισσότερο διαφανής και τυποποιημένη και πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένα 
επαγγελματικά προσόντα για τους αναλυτές που προβαίνουν στις αξιολογήσεις. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Ο κανονισμός για τους ΟΑΠΙ τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Βάσει 
αυτού, απαιτείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) 
να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για τη μείωση των πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων, την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και επαρκούς διαφάνειας στις 
αξιολογήσεις και στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι υφιστάμενοι ΟΑΠΙ έπρεπε να υποβάλουν 
αίτηση εγγραφής και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του κανονισμού μέχρι τις 7 
Σεπτεμβρίου 2010.
Την 1η Ιουνίου 2011, τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση του κανονισμού ΟΑΠΙ
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2011), βάσει της οποίας ανατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αποκλειστικές εποπτικές εξουσίες επί των ΟΑΠΙ που 
έχουν εγγραφεί στην ΕΕ, με σκοπό τη συγκέντρωση και την απλούστευση της εγγραφής και 
της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο2.

Πολλές από τις απαιτήσεις (προδιαγραφές) που προτείνει ο αναφέρων προβλέπονται ήδη 
στον ισχύοντα κανονισμό για τους ΟΑΠΙ. Όλοι οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΕ πρέπει να γνωστοποιούν τις 
μεθοδολογίες και τα χαρακτηριστικά των μοντέλων και των βασικών παραδοχών 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας. Ο κανονισμός για τους ΟΑΠΙ προβλέπει επίσης ποιοτικά πρότυπα για τις 
μεθοδολογίες αξιολόγησης των ΟΑΠΙ τα οποία πρέπει να είναι αυστηρά, συστηματικά, 
συνεχή και υποκείμενα σε δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο. Οι οργανισμοί αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι όλοι όσοι εμπλέκονται 
άμεσα σε διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και την απαραίτητη πείρα για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα που έχουν 
αναλάβει. Όλες αυτές οι απαιτήσεις ελέγχονται και ενισχύονται κατά περίπτωση από την 
ΕΑΚΑΑ.
Μια σειρά ζητημάτων συναφών με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας και τη χρήση αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που θίγει ο 
αναφέρων, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τον ισχύοντα κανονισμό για τους ΟΑΠΙ. Τα 
συγκεκριμένα ζητήματα αφορούν κυρίως την υπέρμετρη στήριξη των συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 
της αγοράς αξιολόγησης, την αστική ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας έναντι των επενδυτών, τις συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με το πρότυπο «ο 
εκδότης πληρώνει», τη μετοχική δομή των ΟΑΠΙ καθώς και την ανάγκη για ενισχυμένη 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 
2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ΕΕ L 302 της 17.11.2009.
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, ΕΕ L 145 της 31.5.2011.
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διαφάνεια και βελτιωμένες διαδικασίες για τις αξιολογήσεις δημόσιου χρέους.
Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, στις 15 Νοεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για τους ΟΑΠΙ (διαθέσιμος 
στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
Αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η εν λόγω πρόταση θα 
ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των 
μεθοδολογιών αξιολόγησης και θα βελτιώσει τη διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή 
προτείνει εν προκειμένω να απαιτείται από τους ΟΑΠΙ να ζητούν τη γνώμη των 
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά αλλαγές στις μεθοδολογίες και να υποβάλλουν τις 
προτεινόμενες μεθοδολογίες στην ΕΑΚΑΑ ώστε να αξιολογείται η συμμόρφωσή τους με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. Επιπλέον, προτείνει κάθε ΟΑΠΙ να υποχρεούται να διορθώσει τυχόν 
σφάλματα όσον αφορά τις μεθοδολογίες ή την εφαρμογή τους καθώς και να ενημερώνει την 
ΕΑΚΑΑ, τις αξιολογούμενες οντότητες και γενικά το κοινό για τα σφάλματα αυτά. Επιπλέον, 
προτείνει να απαιτείται από τους ΟΑΠΙ να παρέχουν κατευθύνσεις για τις μεθοδολογίες και
τις βασικές παραδοχές επί των οποίων βασίζονται οι αξιολογήσεις. 

Σε ευθυγράμμιση με ένα από τα αιτήματα του αναφέροντος, η Επιτροπή προτείνει επιπλέον 
την απαίτηση να κοινοποιούν οι ΟΑΠΙ τις αξιολογήσεις τους στην ΕΑΚΑΑ χρησιμοποιώντας 
μια εναρμονισμένη κλίμακα αξιολόγησης που θα έχει δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ, κάτι που θα 
εξασφάλιζε τη δημοσίευση όλων των διαθέσιμων αξιολογήσεων χρεογράφων υπό τη μορφή 
ενός ευρωπαϊκού δείκτη αξιολόγησης (EURIX).
  

Συμπέρασμα
Πολλά από τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων προβλέπονται ήδη στον ισχύοντα κανονισμό 
για τους ΟΑΠΙ. Η συμμόρφωση των ΟΑΠΙ με τους εν λόγω κανονισμούς ελέγχεται και 
επιβάλλεται από την ΕΑΚΑΑ.

Η νέα πρόταση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει διάφορα σημεία που θίγει ο αναφέρων, κυρίως την 
ενισχυμένη διαφάνεια των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των μεθοδολογιών, 
τις βελτιώσεις στη διαδικασία αξιολόγησης και την απαίτηση για χρήση μιας εναρμονισμένης 
κλίμακας αξιολόγησης από τους ΟΑΠΙ όταν παρέχουν πληροφορίες για αξιολογήσεις στην 
ΕΑΚΑΑ. Η πρόταση θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του Κοινοβουλίου και το 
Συμβουλίου.


