
PA\764922HU.doc PE418.457v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

2008/0217(COD)

28.1.2009

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Jogi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

A vélemény előadója: Sharon Bowles



PE418.457v01-00 2/17 PA\764922HU.doc

HU

PA_Legam



PA\764922HU.doc 3/17 PE418.457v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat azon hitelminősítő intézetek vonatkozásában kíván kialakítani jogilag 
kötelező érvényű nyilvántartási és felügyeleti szabályozást, amelyek hitelminősítéseit főként 
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, kollektív 
befektetési vállalkozások és nyugdíjalapok szabályozási céllal használják.  A javaslat fő célja 
annak biztosítása, hogy a Közösségben használt hitelminősítések függetlenek, objektívek és jó 
minőségűek legyenek.

Az előadó az alábbi főbb pontokat emeli ki a JURI bizottság szokásos illetékességi körében: 

Helyes-e, hogy a javaslat az EK-Szerződés 95. cikkén alapul – amint azt javasolják –, 
vagy inkább a 47. cikk (2) bekezdését kellene alapul vennie?

A 95. cikk a belső piac létrehozásáról és működéséről szól. 

Az EK-Szerződés 47. cikkének (2) bekezdése – amely a letelepedés szabadságáról szóló 2. 
fejezet része – a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására vonatkozik, továbbá 
a pénzügyi szolgáltatások Európai Unióban történő harmonizálásáról szóló összes intézkedés 
eddig a 47. cikk (2) bekezdését használta jogalapként. Ez a helyzet a hitelintézetek 
(2006/48/EK irányelv), a befektetési (2004/39/EK irányelv), a biztosítási (2002/83/EK 
irányelv) és viszontbiztosító vállalkozások (2005/68/EK irányelv), az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV – felülvizsgálat alatt) 
és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények (2003/41/EK irányelv) esetében is. 

Ennek az irányelvnek a céljai is – azon feltételek meghatározása, amelyek alapján a 
hitelminősítő intézetek létrejöhetnek és működhetnek az Európai Unióban – minden 
bizonnyal a 47. cikk (2) bekezdése alá tartoznak.

A javaslat rendelet vagy irányelv formájában jelenjen meg?

Érthető, hogy a jelenlegi kontextusban és pénzügyi klímában, valamint a konzisztens és gyors 
végrehajtás érdekében inkább rendeletre van szükség mint irányelvre. A 47. cikk (2) 
bekezdése azonban előírja, hogy a meghatározott tevékenységek vagy szakmák 
megkezdésének és folytatásának koordinálását kizárólag irányelv útján lehet törvényben 
iktatni, és kizárja a rendeletek használatát.

Amennyiben egy adott esetben feltétlenül rendeletre van szükség, a 95. cikket kell 
jogalapként használni, és figyelembe kell venni annak következményeit is.

Szervezeti követelmények

A melléklet A. szakaszában szereplő szervezeti követelmények között javasolják, hogy nem 
ügyvezetői posztot betöltő igazgatótanácsi tagok vállaljanak bizonyos felelősséget a 
minősítések függetlenségének biztosítása érdekében. Ennek célja a külső partnerek, a 
befektetők és a piacok védelme. Nem világos, hogy minden esetben el tudja-e látni ezt a 
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feladatot egy nem ügyvezető igazgató posztot betöltő igazgatótanácsi tag, aki a részvényesek 
érdekeit is képviseli. Egyes tagállamokban lehetséges, hogy a nem ügyvezető igazgató posztot 
betöltő igazgatótanácsi tagok ilyen feladatot lássanak el, azonban nincs szükség ennyire 
szigorú szabályokra, és az előadó javasolja, hogy az igazgatótanácsot és a 
felügyelőbizottságot független ellenőrzést végző személyek ellenőrizzék. Ők adott esetben 
lehetnének nem ügyvezető igazgató posztot betöltő igazgatótanácsi tagok is. Egyes 
hitelminősítő intézetek csoportja esetében nincs szükség megkettőzésre, a feladatot az egész 
csoport viszonylatában el lehetne látni.  

Polgári jogi felelősség

A javaslat szerint a rendeletnek meg kellene könnyíteni a vitarendezést. Az előadó úgy véli, 
hogy nincs értelme a jelenleg a tagállamokban működő polgári jogi felelősségi rendszereket 
kiterjeszteni, hiszen azok általában már lefedik a hanyagság és törvénysértés jelentősebb 
eseteit. Sőt még veszélyes is lenne támogatni vagy megkönnyíteni azon viták rendezését, 
amelyek befolyással lehetnek a minősítési döntésekre, hiszen az zsarolásra adna módot, és 
aláásná az intézetek függetlenségét, amelyet biztosítani kell és meg kell őrizni. Óvatosságra 
van szükség ezen a területen, ezért javasoljuk annak pontosítását, hogy nincs szándék a 
jelenlegi polgári jogi felelősségi rendszer kiterjesztésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hitelminősítési folyamatnak a 
hitelminősítő intézet mint vállalkozás 
üzleti érdekétől való függetlensége 
érdekében a hitelminősítő intézetnek 
gondoskodnia kell arról, hogy az 
igazgatási tanácsnak vagy a felügyelő 
bizottságnak legalább három, nem 
ügyvezetői posztot betöltő tagja legyen, 
akiknek a jegyzett társaságok nem 
ügyvezetői igazgatói, illetve felügyelő 
bizottsági tagjai szerepéről, és az 
igazgatóság (felügyelő bizottság) által 

(10) A hitelminősítési folyamatnak a 
hitelminősítő intézet mint vállalkozás 
üzleti érdekétől való függetlensége 
érdekében a hitelminősítő intézetnek vagy 
hitelminősítő intézetek csoportjának 
gondoskodnia kell arról, hogy olyan 
független ellenőrző szerepet betöltő 
személyek ellenőrizzék őket, akik felelnek 
a rendelet helyes és megfelelő betartásáért 
a függetlenség megőrzése és a minősítések 
minősége terén. Ezt a szerepet az 
igazgatótanács legalább egy, nem 
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létrehozott bizottságokról szóló 
2005/162/EK bizottsági ajánlás III. 
szakaszának 13. pontjában foglaltak 
szerint függetlennek kell lenniük. Emellett 
szükséges, hogy az igazgatási tanács vagy 
a felügyelő bizottság tagjainak többsége, 
ideértve valamennyi független tagot, kellő 
szakértelemmel rendelkezzen a pénzügyi 
szolgáltatások terén.

ügyvezetői posztot betöltő tagja is 
betöltheti. Emellett szükséges, hogy az 
igazgatási tanács vagy a felügyelő 
bizottság tagjainak többsége, ideértve 
valamennyi független ellenőrző szerepet 
betöltő személyt, kellő szakértelemmel 
rendelkezzen az adott pénzügyi 
szolgáltatások terén.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy az ellenőrző szerepet nem ügyvezetői posztot betöltő igazgatósági 
tag lássa el, hiszen érdekellentét állhat fenn a részvényesekkel szembeni felelősséggel. Ez a 
megfogalmazás lehetővé teszi a legjobb megoldás kiválasztását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A minősítések minőségének 
garantálása érdekében a hitelminősítő 
intézetnek intézkedéseket kell életbe 
léptetnie annak biztosítására, hogy a 
minősítés kibocsátásához általa felhasznált 
információk megbízhatók legyenek. Ebből 
a célból a hitelminősítő intézet egyéb 
elemek mellett hagyatkozhat független 
könyvvizsgáló által auditált pénzügyi 
kimutatásokra és nyilvános beszámolókra; 
jó hírű harmadik felek által nyújtott 
szolgáltatások keretében végzett 
ellenőrzésekre; a kapott információknak a 
hitelminősítő intézet általi véletlenszerű 
mintavétellel történő vizsgálatára; vagy 
olyan szerződéses rendelkezésekre, 
amelyek egyértelműen a minősített 
szervezetet, illetve az azzal kapcsolatban 
álló harmadik feleket teszik felelőssé, ha a 
szerződés értelmében nyújtott információ 
szándékosan hamis vagy félrevezető, vagy 

(15) A minősítések minőségének 
garantálása érdekében a hitelminősítő 
intézetnek intézkedéseket kell életbe 
léptetnie annak biztosítására, hogy a 
minősítés kibocsátásához általa felhasznált 
információk megbízhatók legyenek. A 
hitelminősítő intézet nem ellenőrzi az 
adatokat és a kibocsátók és harmadik 
felek gondosságát, azonban meg kell 
győződnie arról, hogy az általa felhasznált 
források indokolják-e a bizalmat, például 
szakmai függetlenségük vagy megítélésük 
okán. Ebből a célból a hitelminősítő intézet 
egyéb elemek mellett hagyatkozhat 
független könyvvizsgáló által auditált 
pénzügyi kimutatásokra és nyilvános 
beszámolókra; jó hírű harmadik felek által 
nyújtott szolgáltatások keretében végzett 
ellenőrzésekre; a kapott információknak a 
hitelminősítő intézet általi véletlenszerű 
mintavétellel történő vizsgálatára; vagy 
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ha a minősített szervezet vagy az azzal 
kapcsolatban álló harmadik felek nem 
végzik el az átvilágítási eljárást az 
információ helytállóságát illetően, ahogy 
azt a szerződés feltételei meghatározzák.

olyan szerződéses rendelkezésekre a 
tranzakciós dokumentumokban, amelyek 
egyértelműen a minősített szervezetet, 
illetve az azzal kapcsolatban álló harmadik 
feleket teszik felelőssé, ha a szerződés 
értelmében nyújtott információ 
szándékosan hamis vagy félrevezető, vagy 
ha a minősített szervezet vagy az azzal 
kapcsolatban álló harmadik felek nem 
végzik el az átvilágítási eljárást az 
információ helytállóságát illetően, ahogy 
azt a szerződés feltételei meghatározzák.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a zavart a hitelminősítő intézetek szerepének megítélésében azon harmadik 
felek gondosságának ellenőrzése terén, amelyekben a hitelminősítő intézetek megbíznak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A hitelminősítő intézetek működésére 
vonatkozó szigorúbb és egyértelműbb jogi 
keretnek adott esetben a hitelminősítő 
intézetekkel szembeni polgári eljárások 
megindítását is lehetővé kell tennie, az 
adott tagállam felelősségi szabályaival 
összhangban.

(35) A rendelet nem sérti a hitelminősítő 
intézetekkel szembeni polgári eljáráshoz 
való jogot szabályozó nemzeti 
jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet közzéteszi a (1) A hitelminősítő intézet közzéteszi a 
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minősítési folyamatban általa alkalmazott 
módszereket, modelleket és fő minősítési 
feltevéseket.

minősítési folyamatban általa alkalmazott 
módszereket, valamint a modellek és a fő 
matematikai, korrelációs és egyéb 
feltevések leírását. Megfelelő eljárásokat 
kell kialakítani a bizalmas információk 
megfelelő védelmére.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni az egyensúlyt a minősítő rendszerek működésének bizalomerősítés és 
kommentálás céljából közzétett részletei és aközött, hogy a kibocsátók testreszabott 
modelleket használhassanak.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzáférhetnek minden dokumentumhoz 
azok formájától függetlenül, és azokról 
másolatot kaphatnak vagy készíthetnek;

a) hozzáférhetnek minden dokumentumhoz 
azok formájától függetlenül, és azokról 
másolatot kaphatnak vagy készíthetnek
felügyelői szerepük gyakorlása érdekében;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely személytől információt 
kérhetnek, és ha szükséges, 
információszerzés céljából beidézhetnek és 
kihallgathatnak személyeket;

b) bármely személytől információt 
kérhetnek, és ha szükséges, 
információszerzés céljából beidézhetnek és 
kihallgathatnak személyeket, felügyelői 
szerepük gyakorlása érdekében;

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E hatáskörük gyakorlása során 
ugyanazok a szakmai titoktartási és 
jogászi mentességek vonatkoznak rájuk, 
mint amelyek a tagállami jogszabályok 
szerint minden más pénzpiaci felügyeleti 
eljárás során alkalmazandók..

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága a következő intézkedéseket 
hozhatja:

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága a következő intézkedéseket 
hozhatja a rendelet megsértése esetén:

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét 
minden olyan személyre alkalmazni kell, 
aki az illetékes hatóságnak vagy más olyan 
hatóságnak vagy személynek dolgozik 
vagy dolgozott, amelyre vagy akire az 
illetékes hatóság feladatokat átruházott, 
ideértve az illetékes hatóság által megbízott 

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét 
minden olyan személyre alkalmazni kell, 
aki az illetékes hatóságnak, a CESR-nek
vagy más olyan hatóságnak vagy 
személynek dolgozik vagy dolgozott, 
amelyre vagy akire az illetékes hatóság 
feladatokat átruházott, ideértve az illetékes 
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ellenőröket és szakértőket is. A szakmai 
titoktartás hatálya alá tartozó információk 
nem hozhatók más személyek vagy 
hatóságok tudomására, kivéve ha azok 
közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

hatóság által megbízott ellenőröket és 
szakértőket is. A szakmai titoktartás 
hatálya alá tartozó információk nem 
hozhatók más személyek vagy hatóságok 
tudomására, kivéve ha azok közlését 
bírósági eljárás teszi szükségessé.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat és megteszik az ezek 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket. A szankcióknak a súlyos 
szakmai kötelességszegésre és az 
átvilágítási eljárás hiányára 
mindenképpen ki kell terjedniük. A 
szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat és megteszik az ezek 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket. A szankcióknak 
mindenképpen ki kell terjedniük a súlyos 
szakmai kötelességszegésre és a megfelelő 
gondosság és figyelem hiányára a 
minősítési eljárásokban. A szankcióknak 
hatásosnak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a zavart a hitelminősítő intézetek szerepének megítélésében azon harmadik 
felek gondosságának ellenőrzése terén, amelyekben a hitelminősítő intézetek megbíznak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletben foglaltak megsértése 
önmagában nem jogosít fel harmadik 
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felek általi kártérítési perek indítására; 
ilyeneket csak a hatályos nemzeti polgári 
jogi törvényeknek megfelelően lehet 
kezdeményezni.

Or. en

Indokolás

Az első bekezdést követő új bekezdés beillesztésének célja a kétségek elkerülése. Az első 
bekezdésben ki van fejtve, hogy a nemzeti jogban alkalmazottak szerint kell eljárni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hitelminősítő intézet igazgatási 
tanácsa vagy felügyelő bizottsága felel a 
következők biztosításáért:

1. A hitelminősítő intézet vagy 
hitelminősítő intézetek csoportja és felső 
vezetésük biztosítja a következőket:

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelminősítő intézet igazgatási 
tanácsának vagy felügyelő bizottságának
legalább három, nem ügyvezetői posztot 
betöltő független taggal kell rendelkeznie. 
Az igazgatási tanács vagy felügyelő 
bizottság független tagjainak díjazása nem 
függhet a hitelminősítő intézet üzleti 
teljesítményétől, továbbá azt úgy kell 
kialakítani, hogy véleményeik 
függetlensége biztosított legyen. Az 
igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság 
független tagjainak megbízatása előre 

A hitelminősítő intézet, vagy hitelminősítő 
intézetek csoportja igazgatási tanácsát
vagy felügyelő bizottságát egy független 
ellenőrző szerepet betöltő személynek kell 
ellenőriznie, aki felel e rendelet helyes és 
pontos betartásáért a minősítések 
függetlenségének és minőségének 
fenntartása terén. Ezt a szerepet az 
igazgatótanács nem ügyvezető igazgató 
posztot betöltő tagja is betöltheti. A 
független ellenőrző szerepet betöltő 
személyek díjazása nem függhet a 
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megállapított határozott időre szól, amely 
nem lehet több öt évnél és nem 
megújítható. Az igazgatási tanács vagy 
felügyelő bizottság független tagjainak
elbocsátására csak súlyos hivatali 
mulasztás vagy nem megfelelő szakmai 
teljesítmény esetén kerülhet sor.

hitelminősítő intézet üzleti 
teljesítményétől, továbbá azt úgy kell 
kialakítani, hogy véleményeik 
függetlensége biztosított legyen. A 
független ellenőrző szerepet betöltő 
személyek megbízatása előre megállapított 
határozott időre szól, amely nem lehet több 
öt évnél és nem megújítható. A független 
ellenőrző szerepet betöltő személyek
elbocsátására csak súlyos hivatali 
mulasztás vagy nem megfelelő szakmai 
teljesítmény esetén kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási tanács vagy felügyelő 
bizottság tagjai többségének, ideértve 
minden független tagját, kellő 
szakértelemmel kell rendelkeznie a 
pénzügyi szolgáltatások terén. A tanács 
vagy bizottság legalább egy független 
tagjának alapos felső vezetői tudással és 
tapasztalattal kell rendelkeznie a strukturált 
és értékpapírosított hitelek piacaival 
kapcsolatban.

Az igazgatási tanács vagy felügyelő 
bizottság tagjai többségének, ideértve a 
független ellenőrző szerepet betöltő 
személyeket, kellő szakértelemmel kell 
rendelkeznie a pénzügyi szolgáltatások 
terén. Adott esetben a független ellenőrző 
szerepet betöltő személyek közül legalább 
egynek alapos felső vezetői tudással és 
tapasztalattal kell rendelkeznie azon 
legbonyolultabb, strukturált és új termékek 
terén, amelyekről a hitelminősítő intézet 
minősítéseket ad ki.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 2 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanács vagy bizottság általános 
felelőssége mellett az igazgatási tanács 
vagy felügyelő bizottság független 
tagjainak külön feladata, hogy 
figyelemmel kövessék a hitelminősítési 
politika alakulását, az összeférhetetlenség 
elkerülésének biztosítása céljából a 
hitelminősítő intézet által a hitelminősítési 
folyamatra alkalmazott belső minőség-
ellenőrzési rendszer hatékonyságát, 
valamint a megfelelőségi és irányítási 
folyamatokat, ideértve az e szakasz 7. 
pontjában említett felülvizsgálati egység 
hatékonyságát. A független igazgatók által 
ezekre a kérdésekre vonatkozóan kiadott 
véleményeket időközönként be kell 
mutatni a tanácsnak vagy a bizottságnak és 
az illetékes hatóság kérésére azokat 
mindenkor ez utóbbi rendelkezésére kell 
bocsátani.

A tanács vagy bizottság általános 
felelőssége mellett a független ellenőrző 
szerepet betöltő személyeknek külön 
feladata, hogy figyelemmel kövessék a 
hitelminősítési politika alakulását, az 
összeférhetetlenség elkerülésének 
biztosítása céljából a hitelminősítő intézet 
által a hitelminősítési folyamatra 
alkalmazott belső minőség-ellenőrzési 
rendszer hatékonyságát, valamint a 
megfelelőségi és irányítási folyamatokat, 
ideértve az e szakasz 7. pontjában említett 
felülvizsgálati egység hatékonyságát. A
független ellenőrző szerepet betöltő 
személyek által ezekre a kérdésekre 
vonatkozóan kiadott véleményeket 
időközönként be kell mutatni a tanácsnak 
vagy a bizottságnak és az illetékes hatóság
kérésére azokat mindenkor ez utóbbi 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 2 pont – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelminősítő intézetek szabályokat 
hoznak a hatékony vállalatirányítás 
fenntartása érdekében. E szabályokat 
módosítani lehet, figyelembe véve a 
hitelminősítő intézet méretét, vállalati 
struktúráját, a jogi követelményeket, és 
más, a székhelye vagy fő gazdasági 
tevékenysége szerinti ország jogszabályai 
által megkövetelt vállalatirányítási 
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előírásokat. A vállalatirányítási szabályok 
kidolgozása során a hitelminősítő 
intézetnek figyelembe kell vennie, hogy 
biztosítania kell minősítései 
függetlenségét, objektivitását és 
minőségét.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A hitelminősítő intézet kidolgozza 
azokat a szervezeti és adminisztratív 
szabályokat, amelyek a B. szakasz 1. 
pontjában említett összeférhetetlenségek 
feltárását, megelőzését és kezelését 
szolgálják. Az intézet és a hitelminősítési 
folyamatban részt vevő alkalmazottai 
függetlenségét fenyegető valamennyi 
jelentős veszélyről, valamint az ilyen 
veszélyek csökkentésére alkalmazott 
óvintézkedésekről nyilvántartást vezet.

5. A hitelminősítő intézet kidolgozza 
azokat a megfelelő és hatékony szervezeti 
és adminisztratív szabályokat, amelyek a 
B. szakasz 1. pontjában említett 
összeférhetetlenségek feltárását, 
megelőzését, kezelését, nyilvántartásba 
vételét és nyilvánosságra hozását
szolgálják. Az intézet és a hitelminősítési 
folyamatban részt vevő alkalmazottai 
függetlenségét fenyegető valamennyi 
jelentős veszélyről, valamint az ilyen 
veszélyek csökkentésére alkalmazott 
óvintézkedésekről nyilvántartást vezet.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – 7 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A hitelminősítő intézet létrehoz egy 
felülvizsgálati egységet, amely a 
módszereknek és modelleknek, továbbá az 
intézet által alkalmazott módszerek és 
modellek jelentős változásainak, illetve 

7. A hitelminősítő intézet létrehoz egy 
felülvizsgálati egységet, amely felelős a 
módszerek, valamint a modellek és a fő 
matematikai, korrelációs és egyéb 
feltevések időszakos felülvizsgálatáért, 
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annak időszakos felülvizsgálatáért felelős,
hogy az említett módszerek és modellek
megfelelőek-e új pénzügyi eszközök 
értékelésére.

továbbá azok jelentős változásaiért és 
módosításaiért, illetve annak 
ellenőrzéséért, hogy az említett felhasznált 
vagy felhasználni javasolt módszerek és 
feltevések megfelelőek-e új pénzügyi 
eszközök értékelésére.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hitelminősítő intézet nem ad ki 
hitelminősítést vagy meglévő 
hitelminősítését visszavonja az alábbi 
esetekben:

3. A hitelminősítő intézet nem ad ki 
hitelminősítést vagy meglévő 
hitelminősítését felülvizsgálja az alábbi 
esetekben:

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a hitelminősítő intézet, a hitelminősítés 
meghatározásában részt vevő elemző vagy 
a hitelminősítéseket jóváhagyó személy 
közvetlenül vagy közvetve birtokolja a 
minősített szervezet vagy valamely 
kapcsolatban álló harmadik fél pénzügyi 
eszközeit vagy bármely más, közvetlen 
vagy közvetett tulajdonosi érdekeltséggel 
rendelkezik az adott szervezetben vagy 
félben;

(a) a hitelminősítő intézet, a hitelminősítés 
meghatározásában részt vevő elemző vagy 
a hitelminősítéseket jóváhagyó személy 
közvetlenül vagy közvetve birtokolja a 
minősített szervezet vagy valamely 
kapcsolatban álló harmadik fél pénzügyi 
eszközeit vagy bármely más, közvetlen 
vagy közvetett tulajdonosi érdekeltséggel 
rendelkezik az adott szervezetben vagy 
félben; a kétségek elkerülése érdekében ez 
nem vonatkozik a de minimis esetekre és 
az átmeneti és elkerülhetetlen helyzetekre 
(például öröklés vagy hagyaték), illetve 
arra az esetre, amikor a holding egy 
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diverzifikált közös befektetési konstrukció 
eleme;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D szakasz – I fejezet – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy 
minden hitelminősítés világosan és jól 
láthatóan feltüntesse a hitelminősítés 
jellemzőit és korlátait. A hitelminősítő 
intézetnek hitelminősítéseiben különösen 
azt kell jól láthatóan jeleznie, hogy a 
minősített szervezetről rendelkezésére álló 
információk minőségét kielégítőnek találja-
e, és hogy milyen mértékben ellenőrizte a 
minősített szervezet vagy az azzal 
kapcsolatban álló harmadik fél által 
rendelkezésére bocsátott információkat. Ha 
a hitelminősítés olyan szervezetre vagy 
pénzügyi eszközre vonatkozik, amelyről 
korlátozottan állnak rendelkezésre korábbi 
adatok, a hitelminősítő intézet a 
hitelminősítés korlátait jól látható helyen 
egyértelművé teszi.

3. A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy 
minden hitelminősítés világosan és jól 
láthatóan feltüntesse a hitelminősítés 
jellemzőit és korlátait. A hitelminősítő 
intézetnek hitelminősítéseiben különösen 
azt kell jól láthatóan jeleznie, hogy a 
minősített szervezetről rendelkezésére álló 
információk minőségét kielégítőnek találja-
e, és hogy milyen mértékben ellenőrizte a 
minősített szervezet vagy az azzal 
kapcsolatban álló harmadik fél által 
rendelkezésére bocsátott információkat. A 
minősítő intézet nem ellenőrzi, hogy a 
minősített vállalkozás kellő gondossággal 
jár-e el. Ha a hitelminősítés olyan 
szervezetre vagy pénzügyi eszközre 
vonatkozik, amelyről korlátozottan állnak 
rendelkezésre korábbi adatok, a 
hitelminősítő intézet a hitelminősítés 
korlátait jól látható helyen egyértelművé 
teszi.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D szakasz – I fejezet – 3 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha hiányoznak a Abban az esetben, ha hiányoznak a 
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szükséges adatok vagy ha egy új típusú 
eszköz struktúrája túl összetett vagy ha a 
rendelkezésre álló információ nem 
kielégítő vagy komoly kétséget kelt az 
iránt, hogy a hitelminősítő intézet képes-e 
megbízható hitelminősítés kiadására, akkor 
a hitelminősítő intézetnek tartózkodnia kell 
a hitelminősítés kiadásától vagy vissza kell 
vonnia a már létező hitelminősítést.

szükséges adatok vagy ha egy új típusú 
eszköz struktúrája túl összetett vagy ha a 
rendelkezésre álló információ nem 
kielégítő vagy komoly kétséget kelt az 
iránt, hogy a hitelminősítő intézet képes-e 
megbízható hitelminősítés kiadására, akkor 
a hitelminősítő intézetnek tartózkodnia kell 
a hitelminősítés kiadásától.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D szakasz – I fejezet – 3 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy meglévő minősítés 
ellenőrzése céljából rendelkezésre álló 
információk minősége megváltozik, azt 
közzé kell tenni, és megfelelő módon felül 
kell vizsgálni a minősítést.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – E szakasz – I fejezet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Módszerek, modellek és fő minősítési 
feltevések, valamint ezek érdemi 
változásai;

5. Módszerek, modellek és fő matematikai, 
korrelációs és egyéb feltevések leírása, 
valamint ezek érdemi változásai;

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni az egyensúlyt a minősítő rendszerek működésének bizalomerősítés és 
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kommentálás céljából közzétett részletei és aközött, hogy a kibocsátók testreszabott 
modelleket használhassanak.
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