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A kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések

P6_TA(2008)0607

Az Európai Parlament 2008. december 16-i állásfoglalása a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében 

történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetről

(2010/C 45 E/03)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti  és tanácsi irányelvre (átdolgozás), különösen annak 150.  cikke 
(1) bekezdésére

(1)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

 (1), 

– tekintettel a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre 
vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetre, 

– tekintettel a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes 
szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében tör
ténő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2008. október 1-i bizottsági 
javaslatra (COM(2008)0602) (a tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat), 

– tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti  és tanácsi rendeletre irányuló, 2008. 
november 12-i bizottsági javaslatra (COM(2008)0704) (a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletre irá
nyuló javaslat), 

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapítá
sáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

 (2) 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (2) bekezdésére, és 81. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

A. mivel a Bizottság előterjesztette a tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát;

B. mivel a Bizottság szintén előterjesztette a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mel
lékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
szóló irányelvtervezetét, amely a külső hitelminősítő intézmények (KHMI) általi közzétételre vonatkozó 
rendelkezést is tartalmaz;

C. mivel a Bizottság ezt követően előterjesztette a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletre irányuló 
javaslatát;

D. mivel a KHMI és a hitelminősítő intézetek közzétételre és átláthatóságra vonatkozó kötelezettségeit egy
ségesen és következetesen kell kezelni;

E. mivel a Bizottság által javasolt, a KHMI-re vonatkozó közzétételi kötelezettségek túlmutatnak a technikai 
kiigazításon, és ezért megfelelő vizsgálatot igényelnek a Parlament részéről, továbbá az együttdöntési eljá
rással összhangban kell kezelni őket;
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F. mivel ezen egységesség és következetesség valamint a Parlament általi megfelelő vizsgálat megköveteli, 
hogy a KHMI közzétételre vonatkozó kötelezettségeit az együttdöntési eljárásnak megfelelően, vagy a 
tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslat, vagy pedig a hitelminősítő intézetekről 
szóló rendeletre irányuló javaslat keretében kezeljék;

G. mivel támogatja a fennmaradó technikai módosításokat;

1.   ellenzi a 2006/48/EK európai parlamenti  és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre 
vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezet 
elfogadását; 

2.   úgy véli, hogy a Bizottság irányelvtervezete túllépi a 2006/48/EK irányelvben meghatározott végrehajtási 
hatásköröket; 

3.   felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza intézkedéstervezetét, és nyújtson be újat a bizottságnak; 

4.   az irányelvtervezet alábbi módosítását javasolja: 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS

1. módosítás
Irányelvtervezet – módosító jogszabály

1. cikk – 3. pont
2006/48/EK irányelv

VI melléklet – 2. rész – 7. pont

(3) A VI. melléklet második részében a 7. pont helyébe a követ
kező szöveg lép:

törölve

7.   Az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük a szüksé
ges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
külső hitelminősítő intézmények által alkalmazott, a hitel
minősítések meghatározására szolgáló módszerek alapelvei 
nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek az összes lehetséges 
felhasználó részére annak eldöntése céljából, hogy azokat 
megfelelő módon vezették-e le. Az illetékes hatóságoknak 
továbbá meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az értékpapírosítási pozíciók
hoz kapcsolódó hitelminősítésekre tekintettel a külső hitel
minősítő intézmény kötelezett legyen az ügylet 
struktúrájára, az eszközállomány teljesítményére és ennek 
a hitelminősítésre gyakorolt hatására vonatkozóan folya
matos összefoglaló tájékoztatás készítésére. Ezt az összefog
laló tájékoztatást a hitelminősítéseket a 96. cikk 
alkalmazásában felhasználó összes hitelintézet számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek. 


