
A tőkekövetelményekről szóló irányelvek ***I 

P6_TA(2009)0367 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása 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 történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 

2008/0191(COD)) 

(2010/C 212 E/47) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0602), 

— tekintettel a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre 
vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetre 
és a Parlament arra vonatkozó 2008. december 16-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0339/2008), 

— tekintettel a Tanács képviselőjének 2009. április 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint 
elfogadja a javaslatot annak módosított formájában az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második 
albekezdésének első franciabekezdésével összhangban, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0139/2009) 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

( 1 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0607. 

P6_TC1-COD(2008)0191 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. május 6-án került elfogadásra a 
2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt 
bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és 
válságkezelés tekintetében történő módosításáról szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal 111/2009/EK irányelv).
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2009. május 6., szerda


