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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0616/2011, którą złożył Armin Jäger (Niemcy) w sprawie braku 
przejrzystości w procesie wystawiania ratingu oraz modeli stosowanych do 
rynków finansowych

1. Streszczenie petycji

Nie da się nie zauważyć ewidentnej władzy agencji ratingowych nad rynkami finansowymi 
oraz długiem państwowym. Składający petycję sądzi, że zarówno sposób ich działania, jak 
i stosowane przez nie modele nie są przejrzyste. Nie stosuje się żadnego systemu akredytacji 
dla analityków ds. ratingu, ani nie wymaga się naukowych uzasadnień matematycznych dla 
modeli ratingowych. Choć wskutek rozporządzenia nr 1060/2010/WE oraz dyrektywy 
2009/111/WE wzrosło zaufanie wobec agencji ratingowych, w dokumentach tych nie określa 
się kryteriów zapewniających przejrzystość procesu wystawiania ratingu i modeli 
ratingowych. Składający petycję zwrócił się do komisji petycji niemieckiego Bundestagu z 
wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań ustawodawczych. Bundestag podjął decyzję o 
skierowaniu petycji do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składający petycję przekonuje, że przy braku standaryzacji procesu wystawiania ratingów 
niezbędne jest dodatkowe prawodawstwo w sprawie działalności ratingowej. Uznaje on, że 
rozporządzenie (UE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych1przyniosło pewną poprawę 

                                               
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
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sytuacji, uważa jednak, że to nie wystarczy. Składający petycję przekonuje, że proces 
wystawiania ratingu, w tym metodyki i skale ratingu, powinien być bardziej przejrzysty i 
podlegać większej standaryzacji. Standaryzacji należy też poddać kwalifikacje zawodowe 
analityków ratingowych. 

Uwagi Komisji 

Rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych w pełni obowiązuje od dnia 7 grudnia 2010 r. 
Wymaga się w nim, by agencje ratingowe przestrzegały rygorystycznych zasad postępowania, 
tak aby łagodzić ewentualne konflikty interesów, zapewniać wysoką jakość i wystarczającą 
przejrzystość ratingów oraz procesów ich wystawiania. Istniejące agencje ratingowe powinny 
były złożyć wniosek o rejestrację i zastosować się do wymogów przedmiotowego 
rozporządzenia do dnia 7 września 2010 r.
Zmiana do rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych (rozporządzenie (UE) nr 513/2011) 
weszła w życie w dniu 1 czerwca 2011 r., powierzając Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) wyłączne uprawnienia nadzorcze w 
odniesieniu do agencji ratingowych zarejestrowanych w UE, tak aby scentralizować i 
uprościć ich rejestrację i nadzór na szczeblu europejskim1.

Wiele z wymogów zaproponowanych przez składającego petycję obowiązuje już na mocy 
obecnego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych. Wszystkie agencje ratingowe 
zarejestrowane w UE muszą ujawniać metodyki, modele i podstawowe założenia 
wykorzystywane przez nie w procesie opracowywania ratingów kredytowych. W 
rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych ustanawia się też standardy jakościowe w 
odniesieniu do metod ratingu stosowanych przez te agencje, które muszą być rygorystyczne, 
systematyczne i zapewniające kontynuację, podlegające walidacji w formie weryfikacji ex 
post. Agencje ratingowe gwarantują, że pracownicy bezpośrednio uczestniczący w procesie 
wystawiania ratingu kredytowego posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do 
przydzielonych im obowiązków. W związku z wszystkimi tymi wymogami EUNGiPW 
podejmuje działania nadzorcze oraz, jeśli to właściwe, działania wykonawcze.
Liczne kwestie związane z działalnością ratingową i wykorzystaniem ratingów kredytowych, 
w tym niektóre kwestie poruszane przez składającego petycję, nie zostały w wystarczającym 
stopniu podjęte w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych. Dotyczy to 
przede wszystkim ryzyka związanego z nadmiernym poleganiem przez uczestników rynku 
finansowego na ratingach kredytowych, wysokiego stopnia koncentracji na rynku 
ratingowym, odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych wobec inwestorów, konfliktów 
interesów w związku z modelem „emitent płaci” oraz strukturą udziałowców agencji 
ratingowych, a także potrzeby zwiększenia przejrzystości i usprawnienia procedur 
sporządzania ratingów rządowych.

Aby podjąć te kwestie, Komisja Europejska przyjęła w dniu 15 listopada 2011 r. wniosek 
dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych (dostępny na:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

                                                                                                                                                  
agencji ratingowych, Dz.U. L 302 z 17.11.2009.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz.U. L 145 z 31.5.2011.
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Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę wniosek ten jeszcze bardziej zwiększy 
przejrzystość ratingów kredytowych i usprawni proces wystawiania ratingów. W związku z 
tym Komisja proponuje, by wprowadzić w odniesieniu do agencji ratingowych wymóg 
konsultacji z zainteresowanymi stronami w przypadku zmian metodyk, a także wymóg 
przedkładania proponowanych metodyk EUNGiPW w celu dokonania oceny ich zgodności z 
obowiązującymi wymogami. Następnie proponuje ona, by każda agencja ratingowa miała 
obowiązek korygowania błędów w metodykach czy ich stosowaniu, jak również obowiązek 
informowania o takich błędach EUNGiPW, ocenianych podmiotów i opinii publicznej. 
Ponadto Komisja proponuje, by agencje ratingowe miały obowiązek przedstawiania 
wytycznych dotyczących metodyk oraz założeń leżących u podstaw ratingów. 

Zgodnie z jednym z wniosków składającego petycję Komisja proponuje też, by agencje 
ratingowe miały obowiązek informować EUNGiPW o wystawianych przez nie ratingach, 
korzystając ze zharmonizowanej skali ratingowej opracowanej przez EUNGiPW, co 
zapewniłoby publikowanie wszystkich dostępnych ratingów instrumentu dłużnego w formie 
europejskiego indeksu ratingowego (EURIX).

Wniosek
Liczne kwestie poruszone przez składającego petycję są już uwzględnione w obowiązującym 
rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych. EUNGiPW podejmuje działania nadzorcze i 
wykonawcze w zakresie przestrzegania tych zasad przez agencje ratingowe.

W nowym wniosku Komisji z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie agencji ratingowych 
podejmuje się liczne kwestie poruszone przez składającego petycję, a szczególnie zwiększoną 
przejrzystość ratingów kredytowych i metodyk, usprawnienie procesu ratingowego oraz 
wymóg stosowania przez agencje ratingowe zharmonizowanej skali ratingowej przy 
przedkładaniu EUNGiPW informacji na temat ratingów. Wniosek będzie teraz przedmiotem 
negocjacji pomiędzy Parlamentem a Radą.


