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* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0747),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0420/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében a svéd parlament által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményre, amely hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Központi Bank …-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A befektetők és a kibocsátók 
szempontjából a minősítési kilátások 
jelentősége, illetve azok piaci hatása 
hasonló a hitelminősítések jelentőségéhez 
és hatásaihoz. Következésképp az 
1060/2009/EK rendeletnek a minősítések 
összeférhetetlenségektől való 
mentességének, pontosságának és 
átláthatóságának biztosítására irányuló 
valamennyi követelményét a minősítési 
kilátásokra is alkalmazni kell. A jelenlegi 
felügyeleti gyakorlat szerint a rendelet 
követelményeinek egy része vonatkozik a 
minősítési kilátásokra is. Ez a rendelet 
bevezeti a minősítési kilátások 
fogalommeghatározását és egyértelművé 
teszi, hogy mely rendelkezések 
vonatkoznak az ilyen kilátásokra. Ezzel 
egyértelművé válnak a szabályok, és 
biztosítva lesz a jogbiztonság. A minősítési 
kilátások e rendelet szerinti meghatározása 
lefedi a hitelminősítés rövid távon 
valószínűsíthető elmozdulásának irányára 
vonatkozó, általában „figyelőlistaként”
(credit watch) említett véleményeket is.

(4) A befektetők és a kibocsátók 
szempontjából a minősítési kilátások 
jelentősége, illetve azok piaci hatása 
hasonló a hitelminősítések jelentőségéhez 
és hatásaihoz. Következésképp az 
1060/2009/EK rendeletnek a minősítések 
összeférhetetlenségektől való 
mentességének, pontosságának és 
átláthatóságának biztosítására irányuló 
valamennyi követelményét a minősítési 
kilátásokra is alkalmazni kell. A jelenlegi 
felügyeleti gyakorlat szerint a rendelet 
követelményeinek egy része vonatkozik a 
minősítési kilátásokra is. Ez a rendelet 
bevezeti a minősítési kilátások 
fogalommeghatározását és egyértelművé 
teszi, hogy mely rendelkezések 
vonatkoznak az ilyen kilátásokra. Ezzel 
egyértelművé válnak a szabályok, és 
biztosítva lesz a jogbiztonság. A minősítési 
kilátások e rendelet szerinti meghatározása 
lefedi a hitelminősítés rövid távon 
valószínűsíthető elmozdulásának irányára 
vonatkozó, általában „figyelőlistaként”
(credit watch) említett véleményeket is. A 
Bizottság elfogadja az EÉPH által 
kidolgozott szabályozástechnikai 
standardtervezetet annak érdekében, hogy 
– amennyiben szükséges – a hitelminősítő 
intézetek egyéb közzétételei is az e rendelet 
keretében felügyelt tevékenységek körébe 
tartozzanak.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 1060/2009/EK rendelet már 
megfogalmazta a hitelminősítő intézetek, 
illetve hitelminősítési tevékenységük 
függetlenségére és integritására vonatkozó 
intézkedések első halmazát. A 
hitelminősítő intézetek függetlenségének 
garantálására és az esetlegesen felmerülő 
összeférhetetlenségek feltárására, 
kezelésére és – amennyiben lehetséges –
kivédésére irányuló célkitűzések képezték 
az alapját a 2009-ben elfogadott rendelet 
számos előírásának. A hatályos szabályok, 
bár megfelelő alapot nyújtanak, láthatóan 
nem érték el a kellő hatást e tekintetben. A 
hitelminősítő intézeteket továbbra sem 
tekintik kellőképpen független 
szereplőknek. A hitelminősítő intézetnek a 
minősített szervezet általi kiválasztása és 
díjazása (a „kibocsátó fizet” modell) olyan 
megkerülhetetlen összeférhetetlenségeket 
eredményez, amelyeket a hatályos 
szabályok nem rendeznek kellőképpen.
Ebben a modellben a hitelminősítő 
intézetek arra vannak ösztönözve, hogy a 
kibocsátóval folytatott, hosszú távon 
bevételeket generáló üzleti kapcsolat 
fenntartása vagy a további megrendelések 
és bevételek biztosítása érdekében elfogult 
minősítéseket adjanak ki. A hitelminősítő 
intézetek részvényesei és a minősített 
szervezetek közötti kapcsolatok szintén 
olyan összeférhetetlenségekhez 
vezethetnek, amelyeket a hatályos 
szabályok nem rendeznek megfelelően.
Ennek eredményeképp fennáll a lehetősége 
annak, hogy a „kibocsátó fizet” modell 
keretében kibocsátott hitelminősítéseket 
úgy tekintik, mint amelyek a kibocsátó 
érdekeit szolgálják, ahelyett, hogy 
megfelelnének a befektetők által elvárt 
hitelminősítéseknek. Az 1060/2009/EK 

(6) Az 1060/2009/EK rendelet már 
megfogalmazta a hitelminősítő intézetek, 
illetve hitelminősítési tevékenységük 
függetlenségére és integritására vonatkozó 
intézkedések első halmazát. A 
hitelminősítő intézetek függetlenségének 
garantálására és az esetlegesen felmerülő 
összeférhetetlenségek feltárására, 
kezelésére és – amennyiben lehetséges –
kivédésére irányuló célkitűzések képezték 
az alapját a 2009-ben elfogadott rendelet 
számos előírásának. A hatályos szabályok, 
bár megfelelő alapot nyújtanak, láthatóan 
nem érték el a kellő hatást e tekintetben. A 
hitelminősítő intézeteket továbbra sem 
tekintik kellőképpen független 
szereplőknek. A hitelminősítő intézetnek a 
minősített szervezet általi kiválasztása és 
díjazása (a „kibocsátó fizet” modell) olyan 
megkerülhetetlen összeférhetetlenségeket 
eredményez, amelyeket a hatályos 
szabályok nem rendeznek kellőképpen.
Ebben a modellben a hitelminősítő 
intézetek arra vannak ösztönözve, hogy a 
kibocsátóval folytatott, hosszú távon 
bevételeket generáló üzleti kapcsolat 
fenntartása vagy a további megrendelések 
és bevételek biztosítása érdekében elfogult 
minősítéseket adjanak ki. A hitelminősítő 
intézetek részvényesei és a minősített 
szervezetek közötti kapcsolatok szintén 
olyan összeférhetetlenségekhez 
vezethetnek, amelyeket a hatályos 
szabályok nem rendeznek megfelelően.
Ennek eredményeképp fennáll a lehetősége 
annak, hogy a „kibocsátó fizet” modell 
keretében kibocsátott hitelminősítéseket 
úgy tekintik, mint amelyek a kibocsátó 
érdekeit szolgálják, ahelyett, hogy 
megfelelnének a befektetők által elvárt 
hitelminősítéseknek. Az 1060/2009/EK 
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rendelet 39. cikke (1) bekezdése alapján a
„kibocsátó fizet” modellről a Bizottság 
által 2012 decemberéig benyújtandó 
jelentés következtetéseinek sérelme nélkül, 
a „kibocsátó fizet” modell keretében 
kibocsátott hitelminősítések hitelességének 
megerősítése érdekében meg kell erősíteni 
a hitelminősítő intézetek függetlenségének 
feltételeit.

rendelet 39. cikke (1) bekezdése alapján a
„kibocsátó fizet” modellről a Bizottság 
által 2012 decemberéig benyújtandó 
jelentés következtetéseinek sérelme nélkül, 
a „kibocsátó fizet” modell keretében 
kibocsátott hitelminősítések hitelességének 
megerősítése érdekében meg kell erősíteni 
a hitelminősítő intézetek függetlenségének 
feltételeit. Az EÉPH e célból lehetséges 
alternatív fizetési modelleket dolgoz ki 
annak biztosítására, hogy a hitelminősítő 
intézet kiválasztása és díjazása a 
minősített szervezettől teljes mértékben 
független legyen.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A hitelminősítő intézetek közötti 
verseny fokozása érdekében – a következő 
minősített területek mindegyikénél – meg 
kell állapítani egy olyan küszöbértéket, 
amelyen túl a hitelminősítő intézetek nem 
szélesíthetik a felkérésre végzett 
hitelminősítések hatókörét. Elsősorban a 
banki, a biztosítási és a vállalati ágazati 
területek minősítése vonatkozásában mind 
a három eszközosztály esetében a kérésre 
végzett hitelminősítés legmagasabb 
százalékát a piac legfeljebb 25%-ában kell 
megállapítani a feltételezett összeg 
vonatkozásában. Másodsorban, a 
strukturált pénzügyi termékek 
vonatkozásában a kérésre végzett 
hitelminősítés legmagasabb százalékát a 
piac 25%-ában kell megállapítani a 
feltételezett összeg vonatkozásában. A 
25%-os küszöbérték két okkal 
indokolható: egyrészt a 
kötvénykibocsátók/kötvénykibocsátás 
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nagy részét egyik hitelminősítő intézet sem 
sorolja be egy bizonyos eszközosztályba; 
másrészt, mivel a kötvénykibocsátók 
besorolását általában két hitelminősítő 
intézet végzi, egy ilyen intézkedés lehetővé 
tenné, hogy a kötvénykibocsátók vagy egy 
bizonyos eszközosztály kibocsátásainak 
akár 25%-át is több hitelminősítő intézet 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hitelminősítő intézetnek a minősített 
szervezettel szembeni függetlenségét 
befolyásolja valamely jelentős 
részvényesének a minősített szervezet 
tekintetében felmerülő esetleges 
összeférhetetlensége is. A hitelminősítő 
intézet részvényese a minősített szervezet 
vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél 
igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának tagja lehet. Az 
1060/2009/EK rendelet szabályai az ilyen 
jellegű helyzeteket csak a hitelminősítő 
elemzők, a hitelminősítéseket jóváhagyó 
személyek és a hitelminősítő intézetek 
egyéb alkalmazottai által okozott 
összeférhetetlenségek tekintetében 
rendezték. A rendelet nyitva hagyta 
azonban a hitelminősítő intézetek 
részvényesei vagy tagjai tekintetében 
felmerülő esetleges összeférhetetlenségek 
kérdését. A hitelminősítő intézeteknek a 
minősített szervezetekkel szembeni
függetlenségével kapcsolatban kialakított 
kép javítása érdekében helyénvaló a 
hitelminősítő intézetek alkalmazottai 
tekintetében felmerülő 
összeférhetetlenségekre vonatkozó 

(13) A hitelminősítő intézetnek a minősített 
szervezettel szembeni függetlenségét 
befolyásolja valamely jelentős 
részvényesének a minősített szervezet 
tekintetében felmerülő esetleges 
összeférhetetlensége is. A hitelminősítő 
intézet részvényese egy olyan szervezet 
vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél 
igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának tagja lehet, amely a 
hitelminősítő intézetet a minősítés 
elvégzésére felkérte. Az 1060/2009/EK 
rendelet szabályai az ilyen jellegű 
helyzeteket csak a hitelminősítő elemzők, a 
hitelminősítéseket jóváhagyó személyek és 
a hitelminősítő intézetek egyéb 
alkalmazottai által okozott 
összeférhetetlenségek tekintetében 
rendezték. A rendelet nyitva hagyta 
azonban a hitelminősítő intézetek 
részvényesei vagy tagjai tekintetében 
felmerülő esetleges összeférhetetlenségek 
kérdését. A hitelminősítő intézeteknek a 
minősített szervezetekkel szembeni
függetlenségének javítása érdekében 
helyénvaló a hitelminősítő intézetek 
alkalmazottai tekintetében felmerülő 
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szabályokat kiterjeszteni a hitelminősítő 
intézetben jelentős pozícióval rendelkező 
részvényesek, illetve tagok tekintetében 
felmerülő összeférhetetlenségekre is.
Ennek értelmében a hitelminősítő 
intézetnek tartózkodnia kell 
hitelminősítések kibocsátástól, vagy 
nyilvánosan jeleznie kell, hogy a 
hitelminősítés befolyásolt lehet, ha az 
intézet szavazati jogainak legalább 10%-
ával rendelkező részvényes vagy tag 
egyben a minősített szervezet 
igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának is tagja, vagy abban 
részesedéssel rendelkezik. Amennyiben 
egy részvényes vagy tag a hitelminősítő 
intézet üzleti tevékenységét jelentősen 
befolyásolni képes pozícióban van, az adott 
személy nem nyújthat a minősített 
szervezet vagy azzal kapcsolatban álló 
harmadik fél részére annak vállalati 
felépítésével vagy jogi formájával, 
eszközeivel, forrásaival és 
tevékenységeivel kapcsolatos konzultációs 
vagy tanácsadási szolgáltatásokat.

összeférhetetlenségekre vonatkozó 
szabályokat kiterjeszteni a hitelminősítő 
intézetben jelentős pozícióval rendelkező 
részvényesek, illetve tagok tekintetében 
felmerülő összeférhetetlenségekre is.
Ennek értelmében a hitelminősítő 
intézetnek tartózkodnia kell 
hitelminősítések kibocsátástól, ha az 
intézet szavazati jogaival rendelkező 
részvényes vagy tag egyben a minősített 
szervezet igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának is tagja, abban 
részesedéssel rendelkezik vagy a minősített 
szervezettel, illetve azzal összeköttetésben 
álló harmadik felekkel olyan 
kapcsolatban állt, amely 
összeférhetetlenséghez vezethet.
Amennyiben egy részvényes vagy tag a 
hitelminősítő intézet üzleti tevékenységét 
jelentősen befolyásolni képes pozícióban 
van, az adott személy nem nyújthat a 
minősített szervezet vagy azzal 
kapcsolatban álló harmadik fél részére 
annak vállalati felépítésével vagy jogi 
formájával, eszközeivel, forrásaival és 
tevékenységeivel kapcsolatos konzultációs 
vagy tanácsadási szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hitelminősítő intézetek
függetlenségéről alkotott képet különös 
mértékben befolyásolná, ha ugyanazok a 
részvényesek, illetve tagok olyan 
hitelminősítő intézetekbe fektetnének, 
amelyek nem tartoznak ugyanahhoz a 
hitelminősítői csoporthoz, legalábbis 
akkor, ha ez a befektetés elér egy bizonyos 
mértéket, amely alapján ezek a 

(15) A hitelminősítő intézetek
függetlenségét különös mértékben
befolyásolhatja, ha ugyanazok a 
részvényesek, illetve tagok olyan 
hitelminősítő intézetekbe fektetnének, 
amelyek nem tartoznak ugyanahhoz a 
hitelminősítői csoporthoz. A tényleges 
vagy potenciális összeférhetetlenség 
elkerülése és a hitelminősítő intézetek 
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részvényesek, illetve tagok bizonyos 
mértékű befolyást gyakorolhatnának az 
intézet üzletvitelére. A hitelminősítő 
intézetek függetlensége (és a 
függetlenségükről alkotott kép) biztosítása 
érdekében helyénvaló tehát szigorúbb 
szabályokat alkotni a hitelminősítő 
intézetek és részvényeseik közötti 
kapcsolatokról. Ez alapján egyidejűleg
egynél több hitelminősítő intézetben senki 
sem rendelkezhet 5 %-os vagy azt 
meghaladó mértékű részesedéssel, kivéve, 
ha az érintett intézetek ugyanazon 
csoporthoz tartoznak.

függetlensége biztosítása érdekében 
helyénvaló tehát szigorúbb szabályokat 
alkotni a hitelminősítő intézetek és 
részvényeseik közötti kapcsolatokról. Ez 
alapján egy hitelminősítő intézet 
részvényese vagy tagja egyidejűleg nem 
fektethet be egy másik hitelminősítő
intézetbe, kivéve, ha ez utóbbi ugyanazon 
csoporthoz tartozik.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A hitelminősítő intézetek lehetséges 
egyesülései, főként, ha nagy intézeteket 
foglalnak magukban, a kibocsátóknak a 
piacon jelenlévő különböző intézetek 
közötti választási lehetőségének 
csökkenéséhez, valamint a versenytársak 
eltűnéséhez vezethetnek. Ez nagy 
valószínűséggel nehézségeket okoz a 
kibocsátók számára akkor, amikor egy 
vagy több új hitelminősítő intézetet kell 
kijelölniük. Ezért helyénvaló, hogy a 
hitelminősítő intézetek számára tilos 
legyen a más hitelminősítő intézetekbe 
történő befektetés, és az is, hogy időleges 
tiltás alá essen a nagy hitelminősítő 
intézetek és a versenytársaik közötti fúzió.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hitelminősítő intézetek kellő 
mértékű függetlenségének biztosítására 
vonatkozó célkitűzés maga után vonja azt, 
hogy a befektetők nem rendelkezhetnek 
5 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
befektetéssel egynél több hitelminősítő 
intézetben. A szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival 
kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló, 
2004. december 15-i 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
a tőzsdén jegyzett társaságokban a 
szavazati jogok legalább 5 %-át gyakorló 
személyekről nyilvános tájékoztatást kell 
közzétenni, többek között azért, hogy a 
befektetők tudomást szerezzenek a 
társaság szavazati szerkezetének 
változásairól. A szavazati jogok 5 %-a 
tehát már jelentős részesedésnek 
tekinthető, amely lehetővé teszi a társaság 
szavazati szerkezetének befolyásolását. Az 
egynél több hitelminősítő intézetben 
egyidejűleg meglévő befektetések 
korlátozására ezért helyénvaló az 5 %-os 
szintet alkalmazni. Ez az intézkedés nem 
tekinthető aránytalannak, tekintve, hogy 
az Unióban nyilvántartásba vett 
hitelminősítő intézetek egyike sem tőzsdén 
jegyzett vállalkozás, és így nem tartoznak 
az EU-ban jegyzett társaságokra 
alkalmazandó átláthatósági és eljárási 
szabályok hatálya alá. A tőzsdén nem 
jegyzett vállalkozásokra gyakran 
részvényesi szabályzatok vagy 
megállapodások az irányadók, és a 
részvényesek vagy tagok száma általában 
alacsony. Ennek következtében nem 
jegyzett hitelminősítő intézetben még egy 
kisebbségi pozíció is jelentős befolyással 

törölve
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járhat. Annak érdekében azonban, hogy a 
hitelminősítő intézetekbe irányuló, teljes 
mértékben pénzügyinek tekinthető 
befektetésekre továbbra is legyen mód, az 
egyidejűleg egynél több hitelminősítő 
intézetbe történő befektetés korlátozása 
nem terjesztendő ki a befektetőtől 
független, annak befolyása alatt nem álló 
harmadik felek által irányított kollektív 
befektetési formákon keresztüli 
befektetésekre.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A hitelviszonyt megtestesítő 
eszközök – akár állami, akár 
magánjellegűek – leminősítésekor a 
minősítések felhasználásának nem kellene 
automatikus reakciókat kiváltania. Egy 
államadósság leminősítésekor az érintett 
tagállam helyi hatóságait és a székhellyel 
ott rendelkező vállalatokat akkor is 
automatikusan leminősítik, ha 
pénzügyileg szilárdak. Az ilyen 
automatikus leminősítésnek nem kellene a 
tulajdonjog automatikus eladását 
eredményeznie, mivel a kibocsátót a 
befektetőknek kellene értékelniük. 

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az államadósság-minősítések 
tekintetében fontos megelőzni a piacon a 
prociklikusságot, amely csupán azon a 
bejelentésen alapszik, hogy egy tagállam 
besorolását esetleg felül fogják vizsgálni. 
Ezért a minősítési kilátást az 
államadósság vonatkozásában nem kell 
közzétenni. A felülvizsgálatot indokolttá 
tévő jelentős tényezők esetén az érintett 
hitelminősítő intézet teszi közzé a 
minősítést, amelyben közli a minősítés 
megújítását indokoló objektív okokat.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Tekintettel az államadósság-
minősítések sajátosságaira, továbbá a 
volatilitás kockázatának csökkentése 
érdekében helyénvaló előírni a 
hitelminősítő intézetek számára azt, hogy 
az ilyen minősítéseket csak az uniós piacok 
zárását követően, illetve nyitásukat 
legalább egy órával megelőzően tegyék 
közzé.

(32) Tekintettel az államadósság-
minősítések sajátosságaira, továbbá a 
volatilitás kockázatának csökkentése 
érdekében helyénvaló előírni a 
hitelminősítő intézetek számára azt, hogy 
az ilyen minősítéseket csak az uniós piacok 
zárását követően, illetve nyitásukat 
legalább egy órával megelőzően tegyék 
közzé. Továbbá fontos a bizalmas 
információk kezelésére vonatkozó 
szabályok megszilárdítása. A hitelminősítő 
intézeteknek lehetőséget kell nyújtani a 
bizalmas információk közzétételének 
késleltetésére, ha nem valószínűsíthető, 
hogy egy ilyen késleltetés félrevezeti a 
nyilvánosságot, és ha a kibocsátó valóban 
képes az információ bizalmas jellegét 
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garantálni. A 12 órás határidőre 
vonatkozó szabályok értelmében 
információhoz jutó személyek jegyzékét 
szintén a minősített szervezetnek kell 
korlátoznia, illetve egyértelműen 
meghatároznia. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Tekintettel az államadósság-
minősítések sajátosságaira, valamint 
ennek nemcsak a piacra, hanem az 
érintett tagállam gazdaságára is kifejtett 
jelentős hatására, a hitelminősítő 
intézetek számára meg kellene tiltani, 
hogy nem kezdeményezett államadósság-
minősítéseket végezzenek. Amennyiben 
egy tagállam nem szeretné, hogy 
minősítsék, megbízható dokumentáció áll 
a befektetők rendelkezésére – például a 
Bizottság, az Európai Központi Bank 
(EKB) és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
jelentései –, amelynek alapján minősíteni 
lehet az adósságot.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) Az államadósság problémájának 
jobb kezelése érdekében a Bizottságnak 
jelentést kellene benyújtania az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy 
megalakulhasson egy teljesen független, 
közintézményként működő európai 
hitelminősítő intézet, amely értékelést 
végezne a tagállamok államadósságának 
hitelképességéről. A jelentésnek meg 
kellene állapítania, hogy egy adott 
intézmény az államadósság-minősítés 
feladatát el tudja-e látni. A jelentés adott 
esetben jogalkotási javaslatot is 
tartalmazhat. Az értékelés magas 
színvonalának biztosítása érdekében az új, 
közintézményként működő európai 
hitelminősítő intézet számára biztosítani 
kell a megfelelő személyzetet és 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32c) Tekintettel az államadósság 
sajátosságaira, illetve a tagállamokon 
belüli átterjedés kockázatának elkerülése 
érdekében, tiltani kellene az országok egy 
adott csoportjának felülvizsgálatára 
vonatkozó bejelentéseket, még akkor is, ha 
ez az egyes országjelentésekkel párosul.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1060/2009/EK rendelet
1 cikk – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet közös szabályozási 
megközelítést vezet be a hitelminősítési 
tevékenységek integritásának, 
átláthatóságának, felelősségének,
megfelelő irányításának és 
megbízhatóságának növelésére, 
hozzájárulva az Unióban kiadott 
hitelminősítések minőségéhez, és így 
hozzájárul a belső piac zökkenőmentes 
működéséhez, miközben a fogyasztók és 
befektetők védelmének magas szintjét is 
megvalósítja. E rendelet megállapítja a 
hitelminősítések kiadásának feltételeit, és 
szabályokat hoz a hitelminősítő intézetek
(beleértve részvényeseiket és tagjaikat is) 
szervezetével és magatartásával 
kapcsolatban, hogy ösztönözze azok 
függetlenségét, az összeférhetetlenségek 
elkerülését, valamint a fogyasztók és 
befektetők védelmének fokozását.

Ez a rendelet közös szabályozási 
megközelítést vezet be a hitelminősítési 
tevékenységek integritásának, 
átláthatóságának, felelősségének és
megfelelő irányításának növelésére, 
hozzájárulva a Közösségben kiadott 
hitelminősítések minőségéhez, és így 
hozzájárul a belső piac zökkenőmentes 
működéséhez, miközben a fogyasztók és 
befektetők védelmének magas szintjét is 
megvalósítja. E rendelet megállapítja a 
hitelminősítések kiadásának feltételeit, és 
szabályokat hoz a hitelminősítő intézetek
(beleértve részvényeseiket és tagjaikat is) 
szervezetével és magatartásával 
kapcsolatban, hogy ösztönözze azok 
függetlenségét, az összeférhetetlenségek 
elkerülését, valamint a fogyasztók és 
befektetők védelmének fokozását.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – -a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) „ (a) „hitelminősítés”: egy szervezet 
hitelképességéről, adósságról vagy 
pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi 
részvényekről és egyéb pénzügyi 
eszközökről, vagy az ilyen adósság, 
pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, elsőbbségi 
részvény és egyéb pénzügyi eszköz 
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kibocsátójáról a befektetők és fogyasztók 
számára kiadott információ, amelyet a 
minősítési kategóriák elfogadott és 
meghatározott besorolási rendszerének 
felhasználásával adnak ki, és amely egy 
felelősségi rendszer hatálya alá tartozik;”

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(2a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet nyújt be, amely 
rendszeres felülvizsgálat alapján 
továbbfejleszti és szükség esetén kiigazítja 
a hitelminősítés (1a) bekezdésben rögzített 
meghatározását, valamint a (2) 
bekezdésben szereplő kivételeket.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – -a a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„ea) „támogató hitelminősítő elemző”: az 
elsődleges elemző munkáját támogató 
személy;”

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

w) „hitelminősítési kilátás”: valamely 
hitelminősítés rövid- és középtávú 
alakulásának irányáról alkotott vélemény.

w) „hitelminősítési kilátás”: valamely 
hitelminősítés rövid- és középtávú 
alakulásának irányáról alkotott, 
figyelőlistát tartalmazó, objektív 
kritériumokon alapuló bejelentés.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – w a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

wa) „nem kezdeményezett hitelminősítés”: 
hitelminősítés, amelyet a hitelminősítő 
intézetek a kibocsátó megbízásán kívüli 
okból végeznek.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
1060/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – w c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

wc) „pontossági arány”: az az arány, 
amely a hitelminősítő intézet azon 
képességét hivatott mérni, hogy magas 
besorolást ad-e olyan kibocsátó számára, 
aki fizetőképes marad, illetve alacsonyat a 
később fizetésképtelenné váló kibocsátók 
számára;”

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„4a. cikk
Az államadósságok minősítése

(1) Ha egy hitelminősítő intézet 
államadósság-minősítést bocsát ki, e 
minősítés sajátosságát és az általános 
pénzügyi stabilitásra kifejtett hatását 
megfelelően figyelembe kell venni.
(2) Egy tagállam dönthet úgy, hogy nem 
engedélyezi államadósságának 
minősítését. A nem kezdeményezett 
államadósság-minősítéseket tiltani kell.
(3) A felkérésre végzett államadósság-
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minősítéseknek maradéktalanul meg kell 
felelniük a 8. cikk (5) bekezdésének.”

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1060/2009/EK rendelet
5 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk 5a. cikk

A pénzügyi intézmények túlzott 
hagyatkozása a hitelminősítésekre

A pénzügyi intézmények túlzott 
hagyatkozása a hitelminősítésekre

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a központi szerződő felekről és a 
kereskedési adattárakról szóló, 201x. xxx. 
xx-i xx/201x/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, 
biztosítóintézetek és viszontbiztosítók, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények, alapkezelő és befektetési 
társaságok, alternatívbefektetésialap-
kezelők és központi szerződő felek 
elvégzik saját hitelkockázat-értékelésüket 
és valamely jogalany vagy pénzügyi 
eszköz hitelképességének értékelése során 
nem támaszkodnak kizárólag és
mechanikusan a hitelminősítésekre. Az e 
vállalkozások felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok szigorúan ellenőrzik a 
vállalkozások hitelminősítési folyamatait.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a központi szerződő felekről és a 
kereskedési adattárakról szóló, 201x. xxx. 
xx-i xx/201x/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, 
biztosítóintézetek és viszontbiztosítók, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató
intézmények, alapkezelő és befektetési 
társaságok, alternatívbefektetésialap-
kezelők és központi szerződő felek 
elvégzik saját hitelkockázat-értékelésüket 
és valamely jogalany vagy pénzügyi 
eszköz hitelképességének értékelése során 
nem támaszkodnak kizárólag a 
hitelminősítésekre. Az e vállalkozások 
felügyeletéért felelős illetékes hatóságok 
szigorúan ellenőrzik a vállalkozások 
hitelminősítési folyamatait.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1060/2009/EK rendelet
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A külső minősítésekre egyéni vagy 
kollektív állományok kezelése során 
túlzottan hagyatkozó szerződési 
követelmények érvénytelensége  
(1) Érvénytelen a kollektív vagy egyéni 
állománykezelő termékekre vonatkozó 
minden olyan szerződéses előírás, amely 
megköveteli, hogy az állományt alkotó 
értékpapírokat pusztán külső minősítések 
alapján válasszák ki és kezeljék.
(2) Érvénytelen minden olyan szerződéses 
előírás, amely lehetővé teszi a hitelező 
számára, hogy a kötvények kibocsátójától 
ezek természetes élettartamára való 
tekintettel a jogosultságra vonatkozó 
külső leminősítés esetén előtörlesztést 
kérjen.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1060/2009/EK rendelet
5 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d. cikk
Az európai uniós jogalkotás túlzott 
hagyatkozása a hitelminősítésekre

Az uniós jog nem hivatkozhat 
hitelminősítésekre szabályozói célból, és 
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vissza kell vonni az ágazati szabályozás 
minden olyan rendelkezését, amely 
kötelezővé teszi a minősítések figyelembe 
vételét befektetés vagy befektetési 
tanácsadás előtt. …-ig* a Bizottság –
adott esetben jogalkotási javaslatokat is 
tartalmazó – részletes jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e cikk 
uniós jogban megtörtént végrehajtásáról. 
A jelentés ajánlásokat tartalmaz a saját 
minősítőképesség fejlesztésére 
vonatkozóan, a minősítések terén előálló 
változásokat követő automatikus 
prociklikus reakciók elkerülése 
érdekében. 
____________
* HL: [dátum] 6 hónappal a 
hatálybalépést követően.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 6. cikk (3) bekezdésében a bevezető
rész helyébe a következő szöveg lép:
„(3) Az ESMA a hitelminősítő intézet 
kérésére mentesítheti a hitelminősítő 
intézetet az I. melléklet A. szakaszának 2., 
5., 6. és 9. pontjában, valamint a 7. cikk 
(4) bekezdésében foglalt 
követelményeknek való megfelelés alól, 
amennyiben a hitelminősítő intézet 
igazolni tudja, hogy a követelmények az 
üzleti tevékenysége jellegét, 
nagyságrendjét és összetettségét, valamint 
a hitelminősítések kiadásának jellegét és 
körét figyelembe véve aránytalanok, 
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továbbá:”

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 b pont (új)
1060/2009/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A 6. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) a hitelminősítő intézetnek kevesebb, 
mint 50 hitelminősítő elemzője van;”

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 c pont (új)
1060/2009/EK rendelet
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az új fizetési modelleket létrehozó 
1095/2010/EU rendelet 16. cikke a) pontja 
értelmében, a Bizottság által a 39. cikk (1) 
bekezdése alapján a „kibocsátó fizet” 
modellről előterjesztett jelentésre 
vonatkozó következtetések függvényében, 
az EÉPH irányvonalakat dolgoz ki új 
fizetési modelleket hozva létre, azt 
biztosítandó, hogy a hitelminősítő 
intézetek kiválasztása és díjazása a 
minősített szervezettől teljes mértékben 
független legyen.”
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1060/2009/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely hitelminősítő intézet azon
részvényese vagy tagja, amely az intézet 
tőkéjének vagy a szavazati jogoknak 
legalább 5 %-ával rendelkezik:

(1) Valamely hitelminősítő intézet 
részvényese vagy tagja

a) nem birtokolhat bármely más 
hitelminősítő intézet tőkéjéből 5 %-ot vagy
annál többet. Ez a tilalom nem vonatkozik 
a diverzifikált kollektív befektetési 
formákban való részesedésekre, ideértve a 
kezelt alapokat, például a nyugdíjalapokat 
és az életbiztosításokat, feltéve, hogy a 
diverzifikált kollektív befektetési 
formákban való részesedések révén azok 
birtokosa nem kerül olyan helyzetbe, hogy 
jelentős befolyást gyakorolhasson e 
formák üzleti tevékenységére;

a) nem lehet más hitelminősítő intézet
részvényese és tagja, vagy más formában 
sem lehet közvetlenül vagy közvetve 
tulajdonosi érdekeltsége más ilyen 
hitelminősítő intézetben;

b) nem rendelkezhet joggal vagy 
hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy 
bármely más hitelminősítő intézetben a 
szavazati jogok több mint 5 %-át 
gyakorolja;
c) nem rendelkezhet joggal vagy 
hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy 
bármely más hitelminősítő intézet 
adminisztratív, irányítási vagy felügyeleti 
szervébe tagokat nevezzen ki vagy 
távolítson el onnan;

c) nem rendelkezhet joggal vagy 
hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy 
bármely más hitelminősítő intézet 
adminisztratív, irányítási vagy felügyeleti 
szervébe tagokat nevezzen ki vagy 
távolítson el onnan;

d) nem lehet tag bármely más hitelminősítő 
intézet adminisztratív, irányítási vagy 
felügyeleti szervében;

d) nem lehet tag bármely más hitelminősítő 
intézet adminisztratív, irányítási vagy 
felügyeleti szervében;

e) nem gyakorolhat ténylegesen 
meghatározó befolyást vagy ellenőrzést 
bármely más hitelminősítő intézet felett, 

e) nem gyakorolhat ténylegesen 
meghatározó befolyást vagy ellenőrzést 
bármely más hitelminősítő intézet felett, 



PE480.852v03-00 26/37 PR\892526HU.doc

HU

illetve nem rendelkezhet az ennek 
gyakorlására vonatkozó hatáskörrel.

illetve nem rendelkezhet az ennek 
gyakorlására vonatkozó hatáskörrel.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1060/2009/EK rendelet
6a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6aa. cikk
Bizonyos hitelminősítő intézetek 

egyesülésének és felvásárlásának tilalma
Azok a nyilvántartott hitelminősítő 
intézetek, amelyek éves összjövedelmének 
több mint 20%a az Unióban végzett 
hitelminősítő tevékenységből származik, 
vagy amelyek ilyen jövedelmet szerző 
minősítő intézetek csoportjához tartoznak, 
nem egyesülhetnek semmilyen más 
nyilvántartott hitelminősítő ügynökséggel, 
illetve nem vásárolhatnak fel ilyet …*-
tól/-től számított 10 éven belül, kivéve, ha 
…*-tól/től a hitelminősítő intézetek 
ugyanazon csoportjához tartoznak.
____________
* HL: a hatálybalépés napja.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1060/2009/EK rendelet
6 b a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6ba. cikk
A kérésre végzett hitelminősítések 

legmagasabb százaléka
A banki, a biztosítási és a vállalati ágazati 
területek minősítése vonatkozásában 
mindegyik eszközosztály esetében a piac 
25%-ában kell megállapítani a kérésre 
végzett hitelminősítés legmagasabb 
százalékát a feltételezett összeg 
tekintetében.
A strukturált pénzügyi termékek 
vonatkozásában a kérésre végzett 
hitelminősítés legmagasabb százalékát a 
piac 25%-ában kell megállapítani a 
feltételezett összeg tekintetében.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
1060/2009/EK rendelet
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Egy vezető hitelminősítő elemző és 
egy támogató hitelminősítő elemző egyik 
eszközosztály esetében sem vizsgálhat 
nyolc, illetve tíz kibocsátónál többet.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – b pont
1060/2009/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minősítési kilátást az államadósság-
minősítésekre való tekintettel nem kell 
közzétenni. Amennyiben a felülvizsgálatot 
jelentős tényezők indokolják, a 
hitelminősítő intézet minősítést tesz közzé, 
amelyben megnevezi a minősítés 
megújítását indokoló objektív okokat.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – b pont
1060/2009/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérésre végzett államadósság-
minősítéseket készítése során gondoskodni 
kell arról, hogy az adott ország egyedi 
sajátosságai is elemzésre kerüljenek. 
Tiltani kell az országok egy adott 
csoportjának felülvizsgálatára vonatkozó 
bejelentéseket, még akkor is, ha ezt az 
egyes országjelentések kísérik.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1060/2009/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelminősítő intézetek 
gondoskodnak arról, hogy a 

(2) A hitelminősítő intézetek 
gondoskodnak arról, hogy a 
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hitelminősítéseket és a hitelminősítési 
kilátásokat az I. melléklet D. szakaszában 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően adják ki és kezeljék. ';

hitelminősítéseket és a hitelminősítési 
kilátásokat az I. melléklet D. szakaszában 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően adják ki és kezeljék. A 
hitelminősítő intézetek nem 
ismertethetnek a minősítésen kívül 
egyébre vonatkozó tényezőket, és a 
minősítés körén kívül kerülniük kell 
minden ítélkezést és elemzést. 

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1060/2009/EK rendelet
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amíg a minősítésre vonatkozó 
információt a piac előtt nem hozza 
nyilvánosságra, a hitelminősítő intézet 
bizalmas jellegűként kezeli az információt.  
A hitelminősítő intézet listát vezet a 
nyilvánosságra hozatal előtt az 
információhoz hozzáféréssel rendelkező 
személyekről, és azokról a személyekről, 
akiknek a nyilvánosságra hozatal előtt ezt 
az információt rendelkezésére bocsátja.
Azon személyek listáját, akiknek a 
minősítést előzetesen tudomására hozzák, 
azokra kell korlátozni, akiket e célból az 
egyes minősített szervezetek megneveznek.
A bizalmas információ és a bennfentesek 
listájának kezelésére a 2003/6/EK irányelv 
6. cikke alkalmazandó. 

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1060/2009/EK rendelet
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk
A hitelminősítő intézetek teljesítménye

(1) Minden nyilvántartott, illetve 
hitelesített hitelminősítő intézet közzéteszi 
minden egyes minősítési kategórián belül 
az egyes eszközosztályokra érvényes 
hibaarányait és pontossági hányadosát az 
egyes eszközosztályok esetében. Az EÉPH 
megjegyzéseket fűz ezekhez az 
arányokhoz, kiemelve ez egyes 
hitelminősítő intézetek erősségét és 
gyenge pontjait.
(2) A központi adatbázisában (CEREP) 
gyűjtött adatok felhasználásával az EÉPH 
elemzi és értékeli a hitelminősítő intézetek 
teljesítményét. Az EÉPH összehasonlítja a 
hitelminősítő intézetek hibaarányát és az 
egyes eszközosztályok esetében tapasztalt 
pontossági hányadosukat. Az EÉPH éves 
jelentést tesz közzé összehasonlító 
értékeléséről, illetve ezen belül a 
teljesítményértékelő rendszerről.
(3) Az éves jelentést az EÉPH honlapján 
kell közzétenni.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
1060/2009/EK rendelet
35a cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A polgári jogi felelősség 
kérdésében annak az országnak a joga 
alkalmazandó, amelyben a kárt 
szenvedett befektető szokásos 
tartózkodási helye a káresemény
időpontjában volt. 

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 pont – b pont
1060/2009/EK rendelet
39 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EU belső értékelést készít az uniós 
tagállamok hitelképességéről. Ebből a 
célból független európai hitelminősítő 
intézetet kell létrehozni, vagy meg kell 
bízni valamelyik meglévő uniós 
intézményt, hogy mérje fel a tagállamok 
államadósságának hitelképességét.  …-ig* 
a Bizottság jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé, amelyben 
felméri, hogy új vagy már létező 
intézményt kell-e megbízni e cikk 
értelmében a feladattal, illetve ajánlást 
tesz jogalkotási javaslattal. A Bizottság 
megvizsgálja az intézmény abszolút 
függetlenségének biztosításához szükséges 
személyzet és erőforrások kérdését is. 
___________
*HL… kérjük a dátumot beilleszteni: 6 
hónappal a hatálybalépést követően.

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
1060/2009/EK rendelet
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„39a. cikk
Az EÉPH személyzete és erőforrásai

Az ESMA …-ig* értékeli az e rendelet 
értelmében rá háruló hatáskörökből és 
feladatokból eredő személyzeti és 
erőforrásigényeit, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
___________
*HL… kérjük a dátumot beilleszteni: 12 
hónappal a hatályba lépést követően.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I MELLÉKLET – 1 pont – b pont – ii pont
1060/2009/EK rendelet
I melléklet – B szakasz – 3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a valamely hitelminősítő intézetben 
közvetve vagy közvetlenül a tőke vagy a 
szavazati jogok legalább 10 %-át birtokló, 
vagy a hitelminősítő intézet üzleti 
tevékenységére más módon jelentős 
befolyást gyakorolni képes részvényes 
vagy tag közvetlenül vagy közvetve 
birtokolja a minősített szervezet vagy azzal 
kapcsolatban álló fél pénzügyi eszközeit, 
vagy e szervezetben vagy kapcsolatban álló 

„aa) a valamely hitelminősítő intézetben 
részvényes vagy tag közvetlenül vagy 
közvetve birtokolja a minősített szervezet 
vagy azzal kapcsolatban álló fél pénzügyi 
eszközeit, vagy e szervezetben vagy 
kapcsolatban álló harmadik félben 
bármilyen, a diverzifikált kollektív 
befektetési formákban – többek között a 
kezelt alapokban, például a 
nyugdíjalapokban és az életbiztosításban –
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harmadik félben bármilyen, a diverzifikált 
kollektív befektetési formákban – többek 
között a kezelt alapokban, például a 
nyugdíjalapokban és az életbiztosításban –
való részesedésektől eltérő, közvetlen vagy 
közvetett tulajdonosi érdekeltséggel 
rendelkezik, amelyek révén nem kerül 
olyan helyzetbe, hogy jelentős befolyást 
gyakorolhasson a befektetési forma üzleti 
tevékenységére;

való részesedésektől eltérő, közvetlen vagy 
közvetett tulajdonosi érdekeltséggel 
rendelkezik, amelyek révén nem kerül 
olyan helyzetbe, hogy jelentős befolyást 
gyakorolhasson a befektetési forma üzleti 
tevékenységére;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I MELLÉKLET – 1 pont – b pont – iii pont
1060/2009/EK rendelet
I melléklet – B szakasz – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ba) a hitelminősítés olyan minősített 
szervezetre vagy azzal kapcsolatban álló 
harmadik félre vonatkozóan került 
kiadásra, amely közvetlenül vagy közvetve 
a hitelminősítő intézet tőkéjének vagy 
szavazati jogainak legalább 10 %-át
birtokolja;

„ba) a hitelminősítés olyan minősített 
szervezetre vagy azzal kapcsolatban álló 
harmadik félre vonatkozóan került 
kiadásra, amely közvetlenül vagy közvetve 
a hitelminősítő intézet tőkéjét vagy 
szavazati jogait birtokolja;”;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I MELLÉKLET – 1 pont – b pont – iv pont
1060/2009/EK rendelet
I melléklet – B szakasz – 3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ca) a valamely hitelminősítő intézetben 
közvetve vagy közvetlenül a tőke vagy a 
szavazati jogok legalább 10 %-át birtokló, 

„ca) a hitelminősítő intézet részvényese
vagy tagja a minősített szervezet vagy 
azzal kapcsolatban álló harmadik fél 
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vagy a hitelminősítő intézet üzleti 
tevékenységére más módon jelentős 
befolyást gyakorolni képes részvényes
vagy tag a minősített szervezet vagy azzal 
kapcsolatban álló harmadik fél 
igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának tagja;

igazgatótanácsának vagy 
felügyelőbizottságának tagja.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I MELLÉKLET – 4 pont – f pont
1060/2009/EK rendelet
I melléklet – D szakasz – 5 pont– 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 5. pont első albekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

f) az 5. pont első albekezdését el kell 
hagyni.

(5) A hitelminősítés vagy hitelminősítési 
kilátás megjelentetésekor a hitelminősítő 
intézet sajtóközleményeiben vagy 
jelentéseiben bemutatja a hitelminősítés 
alapjául szolgáló fő elemeket.”;

Or. en
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INDOKOLÁS

1. A javaslat háttere

A hitelminősítő intézetek tevékenységének számottevő hatása van a gazdasági és pénzügyi 
szereplőkre, valamint a közintézmények életére; folyamatosan a figyelem és heves politikai 
csatározások középpontjában áll. Ennek szabályozása ezért a pénzügyi piacok működésével 
kapcsolatos általánosabb reform egyik sajátos és igen érzékeny vetülete.

Ezzel a témával a közelmúltban az európai intézmények már foglalkoztak: az 1060/2009/EK 
rendeletben, majd azt követően az 513/2011/EK rendeletben, amely a pénzügyi felügyelet 
reformjához kapcsolódó módosító aktus, és amelynek célja, hogy az újonnan létrehozott 
felügyeleti hatóságra (EÉPH) külön jogköröket és feladatokat ruházzon. Az EP a maga 
részéről egy 2010. júniusi bizottsági közleményen alapuló, nem jogalkotási állásfoglalást 
fogadott el 2011 júniusában, amelyben szigorúbb szabályozási keretet szorgalmaz, és rámutat, 
hogy csökkenteni kell a minősítő intézetekbe vetett túlzott bizalmat.

,A kérdés komplex voltára enged rávilágítani az a tény, hogy bő két éven belül ez már a 
harmadik ilyen kísérlet, valamint arra, hogy néhány megoldatlan problémára hatékonyabb 
megoldást kell találni. 

2. A bizottsági javaslat főbb elemei
a) A rendelet hatályának kiterjesztése a minősítési kilátásokra
Az 1060/2009/EK rendeletet módosító rendeletjavaslat (COM(2011)0747) a befektetőknek és 
kibocsátóknak a külső hitelminősítő intézetek által kibocsátott minősítések iránti túlzott 
bizalmára összpontosít, és ennek megfelelően a belső minősítések alkalmazását ösztönzi.

A bizottsági javaslat bővíti a minősítéssel kapcsolatos szabályok alkalmazási körét, 
kiterjesztve azt a minősítési kilátásokra is. A módosított szöveg elsősorban a minősítő 
intézeteket szólítja fel arra, hogy határozzák meg, egy minősítés esetében mikorra – azaz 
milyen időkorláton belül – várható változás.

b) A hitelminősítések felhasználásával kapcsolatos módosítások
Az új rendelet 5a. cikke tiltja, hogy egyes pénzügyi szervek a hitelképességgel kapcsolatos 
értékeléseiket kizárólag külső minősítésekre alapozzák. Ez a szabály összhangban áll a 
minősítő intézetekbe vetett bizalom csökkentése érdekében a Pénzügyi Stabilitási Tanács által 
2010 októberében lefektetett elvekkel. A többi módosítás célja a pénzügyi piacok szereplői 
által a minősítések túlzott figyelembevétele által jelentett kockázat elkerülése a strukturált 
pénzügy vonatkozásában. A strukturált pénzügyi eszközök kibocsátóitól megkövetelik, hogy 
egyszerre két különböző intézettől két minősítést rendeljenek.

Végül az ÁÉKBV-k és az alternatívbefektetésialap-kezelők vonatkozásában a nemzeti 
jogalkotókat annak biztosítására szólítják fel, hogy a közösségi jogszabályokat úgy ültessék 
át, hogy ezáltal megszilárduljon a hitelminősítésekre való túlzott hagyatkozás elkerülésére 
vonatkozó elv.
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c) A minősítő intézetek függetlensége
Az ezzel a ponttal kapcsolatos módosítások célja a „kibocsátó fizet” modellel és a 
hitelminősítő intézetek részvényeseivel összefüggésben esetlegesen felmerülő 
összeférhetetlenségek feloldása. Néhány alapelv lefektetésre került: a) a részvények számának 
maximalizálása: egy hitelminősítő intézet részvényese vagy tagja egy másik hitelminősítő 
intézetben nem rendelkezhet 5 %-os vagy azt meghaladó mértékű részesedéssel; b) (kérésre 
történő minősítés esetében) a rotáció elvét kell alkalmazni azon minősítő intézetek esetében, 
amelyeket a kibocsátó bízott meg. Ennek célja annak biztosítása, hogy a munkát ne 
végezhesse ugyanaz az intézet három évnél hosszabb ideig, illetve egy évnél tovább, ha tíznél 
több, a kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt minősít. A minősítő 
intézetek kötelező rotációjának célja a verseny fokozása a minősítés piacán.

d) A minősítések közzétételére vonatkozó szabályok
A javaslat pontosítja a minősítések közzétételével kapcsolatos kötelezettségeket a kibocsátók 
részére, hogy egy minősített szervezetnek legyen ideje és lehetősége a minősítésben esetleg 
előforduló tévedéseket észrevenni és azok ellen fellépni.

e) Az államadósságok minősítése
Az államadósságok minősítése egyértelműen külön fejezetet alkot. Ez a kérdés most először 
azért kapott hangsúlyt, hogy felhívja a figyelmet, hogy a minősítési színvonal emelkedése 
érdekében meg kell erősíteni az államadósságok minősítését bármilyen formában vezérlő 
szabályokat. A 8. cikk (2) bekezdése azt írja elő, hogy a hitelminősítő intézeteknek 12 hónap 
helyett hathavonta kell felülvizsgálniuk államadósság-minősítéseiket. A minősítéseket csak az 
európai uniós piacok zárását követően és nyitásuk előtt legalább egy órával lehet közzétenni. 
A hitelminősítő intézetek átláthatósága tekintetében új szabályokat kell bevezetni, különösen, 
ami a minősítések kibocsátásával foglalkozó emberi erőforrásokat illeti.

f) Az Európai Hitelminősítő Intézet
Ellentétben azzal, amit az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalásában kért, a 
Bizottságnak az 1060/2009/EK rendeletet módosító javaslata nem tartalmaz az európai 
hitelminősítő intézet létrehozására vonatkozó előírást. E jelentés kapcsán azonban mégis újra 
meg kell vitatni ezt a témát.

(g) E javaslat más jelentős újítást is tartalmaz, konkrétan a hitelminősítő intézetek 
módszereinek ellenőrzését az EÉPH által, és a hitelminősítő intézetek felelősségi rendszerét, 
amely a bizonyítás terhének megfordítása elvén alapul.

A javasoltak általában véve nagy jelentőségűek és ugyancsak támogathatók, de bizonyos 
pontokat tisztázni kell, és meg kell erősíteni az intézkedések végrehajtása során felmerülő 
nemkívánatos hatások megelőzése érdekében. 

3. Az előadó javaslatai
Az előadó egyes javaslatai egybecsengenek a Bizottság szövegével, míg mások – innovatív 
ajánlások felvetése és lehetséges alternatív megoldások felkínálása révén – olyan kérdéseket 
igyekeznek megoldani, amelyekkel a javasolt új rendelet nem foglalkozik.

 A módosítások az alábbi specifikus pontokat érintik:
1) meg akarják szüntetni a hitelminősítések „véleményként” való jelenlegi 
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meghatározását; a minősítéseket „információs szolgáltatásként” kell újradefiniálni;
2) megtiltják a nem kezdeményezett államadósság-minősítéseket; felszólítják a 

Bizottságot, hogy határozza meg: minősítheti-e valamelyik létező intézmény a 
tagállamok hitelképességét, vagy külön testületet kell létrehozni e célra;

3) a hatályos jogszabályokat alaposan felül kell vizsgálni, az új rendeletjavaslat által már 
előírtakon is túlmenően, az állami és magánrészvényesekre kirótt azon kötelezettségek 
teljes visszavonása szándékával, amely alapján automatikusan engedélyezniük kell a 
minősítéseket és következményeiket (ez különösen azon szerződéses feltételekre 
érvényes, amikor leminősítés esetén az értékpapírokat automatikusan eladják, vagy a 
törlesztést előrehozzák, ha a minősítés egy adott szint alá esik); 

4) tiltják a több intézetben való részvényesi érdekeltséget, amennyiben több mint egy 
minősítő intézet vezetése vagy ellenőrzése érintett; és nem teszik lehetővé, hogy a 
hitelminősítő intézetek a minősített szervezetek részvényesei vagy ezekben 
pénzügyileg érdekelt felek legyenek;

5) korlátozhatják az Európai Unióban minősítői tevékenységgel már jelentős jövedelmet 
szerzett hitelminősítő intézetek egyesülését vagy felvásárlását;

6) a pénzügyi szereplők és strulturált pénzügyi termékek minősítésének mennyiségének 
és/vagy értékének tekintetében korlátozhatják a piaci részesedést;

7) az EÉPH feladata lesz a hitelminősítő intézetek – világos követelmények alapján mért 
– hatékonyságának és teljesítményének éves értékelése;

8) az EÉPH-nak új javaslatokat kell tennie a fizetési modellekre, teljesen függetlenítve a 
hitelminősítő intézetek kiválasztását és javadalmazását a minősített szervezetektől.

 Vagyis az elsődleges cél vitát indítani, amely helyet ad a különféle megközelítési módoknak 
és nézőpontoknak, ugyanakkor arra törekszik, hogy a hitelminősítő intézeteket az őket 
jogosan megillető helyre tegye, jelezve, hogy hitelminősítéseiket figyelembe veendő 
információként kell kezelni, de maguk az intézetek nem élvezhetnek különleges státuszt és 
káros prociklikus hatások révén nem befolyásolhatják automatikusan a gazdasági és pénzügyi 
szereplők tevékenységeit. Az többé nem fordulhat elő – ami jelenleg túlságosan gyakran 
megesik – hogy a nyilvánosságra hozatal időzítése és formája a hitelminősítő intézetek 
egyoldalú döntésének eredménye, még akkor sem, ha a közölt információ alapjában véve se 
nem új, se nem eredeti, és még kevésbé akkor, ha az általános kormányzás állapotáról vagy 
kilátásairól van szó.


