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Suġġett: Petizzjoni 0616/2011, imressqa minn Armin Jäger, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ trasparenza tal-proċess u l-mudelli ta’ 
klassifikazzjoni fis-swieq finanzjarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Is-setgħa tal-aġenziji ta’ klassifikazzjoni fuq is-swieq finanzjarji u d-dejn sovran hija evidenti 
ħafna. Il-petizzjonant jemmen li kemm il-proċess kif ukoll il-mudelli applikati huma neqsin 
mit-trasparenza. M’hemmx sistema ta’ akkreditazzjoni għall-analisti tal-klassifikazzjoni, u 
lanqas m’hemm xi rekwiżit għal ġustifikazzjoni xjentifika u matematika tal-mudelli ta’ 
klassifikazzjoni. Filwaqt li r-Regolament 1060/2010/KE u d-Direttiva 2009/111/KE servew 
biex itejbu l-fiduċja fl-aġenziji ta’ klassifikazzjoni, huma jonqsu milli jistabbilixxu kriterji 
għal proċess u mudelli ta’ klassifikazzjoni trasparenti. Il-petizzjonant indirizza lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż b’talba li jilleġiżla f’dan ir-rigward. Il-Bundestag 
iddeċieda li jibgħat it-talba lill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Il-petizzjonant jargumenta li fin-nuqqas ta’ standardizzazzjoni tal-proċess ta’ klassifikazzjoni, 
tkun meħtieġa leġiżlazzjoni addizzjonali dwar attivitajiet ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu. 
Huwa jirrikonoxxi li r-Regolament (UE) 1060/2009 dwar l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-
kreditu1 ġab miegħu xi titjib iżda jikkunsidra li dan mhuwiex biżżejjed. Huwa jargumenta li l-
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar 
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proċess ta’ klassifikazzjoni nklużi l-metodoloġiji ta’ klassifikazzjoni u l-iskali ta’ 
klassifikazzjoni għandhom ikunu aktar trasparenti u standardizzati, u li għandu jkun hemm 
kwalifikazzjoni professjonali standardizzata għall-analisti tal-klassifikazzjoni.  

Il-kummenti tal-Kummissjoni 
Ir-Regolament dwar is-CRA daħal fis-seħħ b’mod sħiħ fis-7 ta’ Diċembru 2010. Dan jitlob illi 
l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu (CRAs) jikkonformaw ma’ regoli rigorużi ta’ mġiba 
sabiex jittaffew konflitti ta’ interess li jista’ jkun hemm, tiġi żgurata kwalità għolja u 
trasparenza suffiċjenti tal-klassifikazzjonijiet u tal-proċess ta’ klassifikazzjoni.  Is-CRAs 
eżistenti kellhom japplikaw għar-reġistrazzjoni u jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament 
sas-7 ta’ Settembru 2010.
Fl-1 ta’ Ġunju 2011 daħlet fis-seħħ emenda għar-Regolament dwar is-CRAs (ir-Regolament 
(UE) Nru 513/2011), li tafda lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) bis-setgħa 
esklussiva ta’ superviżjoni fuq is-CRAs li huma reġistrati fl-UE sabiex ir-reġistrazzjoni u s-
superviżjoni tagħhom jiġu ċentralizzati u ssimplifikati f’livell Ewropew1.

Ħafna mir-rekwiżiti proposti mill-petizzjonant jeżistu diġà fir-Regolament attwali dwar is-
CRA. L-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu kollha rreġistrati fl-UE jridu jiżvelaw il-
metodoloġiji u d-deskrizzjoni tal-mudelli u s-suppożizzjonijiet ewlenin ta’ klassifikazzjoni fl-
attivitajiet ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu tagħhom. Ir-Regolament dwar is-CRA jistabbilixxi 
wkoll standards kwalitattivi għall-metodoloġiji ta’ klassifikazzjoni tas-CRAs li għandhom 
ikunu rigorużi, sistematiċi, kontinwi u soġġetti għal validazzjoni bbażata fuq l-ittestjar 
retrospettiv. L-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu jridu wkoll jiżguraw li l-persunal kollu 
involut direttament fl-attivitajiet ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu jkollu għarfien u esperjenza 
xierqa għad-dmirijiet li jingħatawlhom. Dawn ir-rekwiżiti kollha huma ssorveljati u jekk 
meħtieġ imsaħħa mill-AETS.

Għadd ta’ kwistjonijiet relatati mal-attivitajiet ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu u l-użu tal-
klassifikazzjonijiet, inklużi kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, ma ġewx indirizzati 
b’mod suffiċjenti fir-Regolament eżistenti dwar is-CRA. Dawn jirrigwardaw b’mod 
partikolari r-riskju ta’ dipendenza żejda fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu mill-parteċipanti 
finanzjarji tas-suq, il-livell għoli ta’ konċentrazzjoni fis-suq tal-klassifikazzjoni, ir-
responsabbiltà ċivili tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu vis-à-vis l-investituri, il-
konflitti ta’ interess fir-rigward tal-mudell ‘l-emittent iħallas’, l-istruttura tal-azzjonisti tas-
CRAs u l-ħtieġa għal aktar trasparenza u proċeduri mtejba għal klassifikazzjonijiet sovrani.

Sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea  fil-15 ta’ Novembru 2011 
adottat proposta għall-emenda tar-Regolament dwar is-CRA (disponibbli fuq :

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
Meta tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, din il-proposta se tkompli ttejjeb it-
trasparenza tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-metodoloġiji u se ttejjeb il-proċess ta’ 
klassifikazzjoni.  Il-Kummissjoni tipproponi f’dan ir-rigward li s-CRAs ikunu meħtieġa 
jikkonsultaw lill-partijiet interessati dwar bidliet tal-metodoloġiji u sabiex jissottomettu l-

                                                                                                                                                  
aġenziji li jiggradaw il-kreditu, ĠU L 302, 17.11.2009.
1 Ir-Regolament (UE) Nru 513/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu, ĠU L 145, 31.5.2011.
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metodoloġiji proposti lill-AETS għall-valutazzjoni tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti 
eżistenti. Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li kull CRA tkun obbligata li tikkoreġi l-iżbalji fil-
metodoloġiji tagħha jew fl-applikazzjoni tagħhom, kif ukoll li tinforma lill-AETS, l-entitajiet 
ikklassifikati u ġeneralment lill-pubbliku dwar żbalji bħal dawn. Barra minn hekk hi 
tipproponi li s-CRAs għandhom ikunu meħtieġa li jipprovdu gwida fuq il-metodoloġiji u s-
suppożizzjonijiet li fuqhom huma msejsa l-klassifikazzjonijiet. 

B’konformità ma’ wieħed mir-rekwiżiti mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tipproponi wkoll li 
s-CRAs ikunu meħtieġa li jikkomunikaw il-klassifikazzjonijiet tagħhom lill-AETS billi jużaw 
skala ta’ klassifikazzjoni armonizzata sabiex tiġi żviluppata mill-AETS, li tkun tiżgura li l-
klassifikazzjonijiet kollha disponibbli għal strument tad-dejn jiġu ppubblikati fil-forma ta’ 
Indiċi Ewropew tal-Klassifikazzjoni (EURIX).
  

Konklużjoni
Ħafna mill-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant diġà huma koperti mir-Regolament 
eżistenti dwar is-CRA. Il-konformità tas-CRAs ma’ dawn ir-regoli hija ssorveljata u msaħħa 
mill-AETS.

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar aġenziji li jiggradaw il-
kreditu tindirizza għadd ta’ punti li tqajmu mill-petizzjonant, b'mod partikolari t-trasparenza 
mtejba tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-metodoloġiji, it-titjib għall-proċess ta’ 
klassifikazzjoni u r-rekwiżit li l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu jużaw skala ta’ 
klassifikazzjoni armonizzata meta jissottomettu l-informazzjoni lill-AETS.  Il-proposta issa se 
tiġi negozjata mill-Parlament u l-Kunsill.


