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de transparență a proceselor și a modelelor de rating pe piețele financiare

1. Rezumatul petiției

Autoritatea agențiilor de rating pe piețele financiare și a datoriilor suverane este ostentativ de 
evidentă. Petiționarul consideră că atât procesele, cât și modelele aplicate sunt lipsite de 
transparență. Nu există un sistem de acreditare pentru analiștii de rating și nici nu există vreo 
obligație de justificare matematică științifică a modelelor de rating. În timp ce Regulamentul 
(UE) nr. 1060/2010 și Directiva 2009/111/CE au contribuit la creșterea încrederii în agențiile 
de rating, acestea nu reușesc să elaboreze criterii pentru procese și modele transparente de 
rating. Petiționarul s-a adresat Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag cu o solicitare de 
legiferare în acest sens. Bundestagul a decis să transmită solicitarea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarul susține că, în absența unei standardizări a procesului de rating, ar fi necesară 
elaborarea unei legislații suplimentare privind activitățile de rating de credit. Acesta 
recunoaște faptul că Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit1 a 
adus unele îmbunătățiri însă consideră că acest lucru nu este suficient. Petiționarul susține 
faptul că procesul de rating, inclusiv metodologiile de rating și scalele de rating, ar trebui să 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
agențiile de rating de credit, JO L 302, 17.11.2009.
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fie mai transparente și standardizate, precum și că ar trebui să existe o calificare profesională 
standardizată pentru analiștii de rating. 

Observațiile Comisiei 

Regulamentul privind agențiile de rating de credit a intrat pe deplin în vigoare la 
7 decembrie 2010. Aceste impune agențiilor de rating de credit (ARC) să respecte un cod 
strict de conduită pentru a reduce eventualele conflicte de interese, a garanta un nivel ridicat 
al calității și o transparență suficientă pentru ratinguri și pentru procesul stabilirii ratingurilor. 
ARC existente au trebuit să solicite înregistrarea și să se asigure că, până la 
7 septembrie 2010, respectă cerințele din regulamentul respectiv.
La 1 iunie 2011 a intrat în vigoare o modificare a regulamentului privind agențiile de rating de 
credit [Regulamentul (UE) nr. 513/2011], prin care se acordă Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe (AEVMP) competențe exclusive în materie de supraveghere a 
agențiilor de rating de credit înregistrate în UE, pentru a centraliza și a simplifica înregistrarea 
și supravegherea acestora la nivel european1.

Multe dintre cerințele propuse de petiționar există deja în regulamentul actual privind ARC. 
Toate agențiile de rating de credit înregistrate în UE trebuie să pună la dispoziție 
metodologiile și descrierea modelelor și a ipotezelor principale de rating, utilizate în cadrul 
activităților lor de rating de credit. Regulamentul privind ARC stabilește, de asemenea, 
standarde calitative pentru metodologiile de rating ale ARC, care trebuie să fie riguroase, 
sistematice și continue, precum și să facă obiectul validării bazate pe testarea ex-post. 
Agențiile de rating de credit trebuie, de asemenea, să asigure că tot personalul implicat în mod 
direct în activitățile de rating al creditelor deține cunoștințele și experiența adecvate pentru 
realizarea sarcinilor desemnate. Respectarea tuturor acestor cerințe este supravegheată și, dacă 
este cazul, aplicată, de AEVMP.

Regulamentul existent privind agențiile de rating de credit nu abordează în mod suficient o 
serie de aspecte legate de activitățile de rating de credit și de utilizarea ratingurilor, inclusiv 
de unele dintre chestiunile ridicate de petiționar. Este vorba în special de riscul ca participanții 
la piețele financiare să acorde o încredere excesivă ratingurilor de credit, de gradul ridicat de 
concentrare al pieței ratingurilor de credit, de răspunderea civilă a agențiilor de rating de 
credit față de investitori, de conflictele de interese cu privire la modelul „emitentul plătește” 
(issuer-pays) și de structura de acționariat a agențiilor de rating de credit, precum și de nevoia 
de transparență sporită și de proceduri îmbunătățite cu privire la ratingurile suverane.

Pentru a aborda aceste chestiuni, Comisia Europeană a adoptat, la 15 noiembrie 2011, o 
propunere de modificare a Regulamentului privind ARC (disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
După adoptarea sa de către Parlamentul European și Consiliu, propunerea va consolida într-o 
mai mare măsură transparența ratingurilor de credit și a metodologiilor de credit și va 
îmbunătăți procesul de rating. Comisia propune, în această privință, să se solicite ARC să 
consulte părțile interesate cu privire la modificările metodologiilor, precum și să se transmită 
AEVMP metodologiile propuse, în vederea evaluării conformității acestora cu cerințele 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 513/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit, JO L 145, 31.5.2011.
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existente. De asemenea, Comisia propune ca fiecare ARC să aibă obligația de a corecta erorile 
identificate în metodologiile lor sau în aplicarea acestora, precum și să informeze AEVMP, 
entitățile cărora le acordă ratingul și publicul în general, cu privire la aceste erori. În plus, 
propune ca agențiilor de rating de credit să li se solicite să asigure consiliere cu privire la 
metodologiile și la ipotezele care stau la baza ratingurilor. 
În spiritul uneia dintre solicitările petiționarului, Comisia propune, în continuare, ca ARC să li 
se solicite să comunice ratingurile lor AEVMP, folosind o scală de rating armonizată, 
elaborată de AEVMP, care ar asigura că toate ratingurile disponibile pentru un instrument de 
datorie sunt publicate sub forma unui indice european de rating (EURIX).

Concluzii
Multe dintre chestiunile ridicate de petiționar sunt deja vizate de Regulamentul privind ARC 
existent. Respectarea acestor norme de către ARC este supravegheată și aplicată de AEVMP.
Noua propunere a Comisiei, din 15 noiembrie 2011, privind agențiile de rating de credit 
abordează o serie de puncte ridicate de petiționar, în special transparența consolidată a 
metodologiilor și ratingurilor de credit, îmbunătățirea procesului de rating și cerința adresată 
agențiilor de rating de credit de a utiliza o scală de rating armonizată atunci când transmit 
AEVMP informații privind ratingul. Propunerea urmează să fie negociată de Parlament și 
Consiliu.


