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VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Jogi Bizottság részéről

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelv módosításáról, valamint az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a 
hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

A vélemény előadója: Sebastian Valentin Bodu



PE483.524v01-00 2/3 PA\892533HU.doc

HU

PA_Legapp



PA\892533HU.doc 3/3 PE483.524v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a hitelminősítő intézetek a hitelkockázatokra vonatkozóan 
előretekintő véleményt alkotnak és kutatásokat végeznek, valamint értékes feladatot látnak el 
a pénzügyi piacokon, mivel könnyen érthető viszonyítási pontot adnak a piaci résztvevők, 
például azok számára, akik az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokba (ÁÉKBV) és az alternatív befektetési alapokba (ABA) fektetnek be.

Ugyanakkor indokolt lenne, hogy az ÁÉKBV-k és az ABA-k értékeljék a hitelminősítő 
intézetek által készített véleményeket, továbbá hogy a hitelekre vonatkozóan maguk is ítéletet 
alkossanak és így állást foglaljanak arról, hogy egyetértenek-e vagy sem a hitelminősítők 
véleményével. E tekintetben a hitelminősítő intézetek azért fontosak a piacok számára, mivel 
a hitelpiacokra vonatkozóan fontos értékeléseket készítenek. Ugyanakkor nem indokolt úgy 
tekinteni rájuk, mint a hitelkockázatok egyedüli döntőbíráira.

A hitelminősítések pusztán a jogalanyok, hitelkötelezettségek vagy hitelviszonyt, illetve 
hitelszerű viszonyt megtestesítő értékpapírok jövőbeni relatív hitelkockázataira vonatkozó 
vélemények, és a jövőbeni hitelképesség hasznos mérőeszközei. Más kockázatot nem mérnek, 
ezért eszközként arra nem használhatók, hogy értékeljék azon értékpapírok többi 
tulajdonságát, például likviditási kockázataikat, az áringadozásaikat vagy 
értékesíthetőségüket, amelyekbe az ÁÉKBV-k és az ABA-k befektetnek.  

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a minősítések hivatalos elismerése és alkalmazása a 
hitelminősítő intézetek tevékenységének torzulásához vezethet. A hitelminősítések jogi 
eszközökbe, például az ÁÉKBV-kra és az ABA-kra vonatkozó irányelvekbe történő széles 
körű beépítése befolyásolhatja a hitelminősítések szabályozott jogalanyok általi alkalmazását, 
azt hogy milyen alapon döntenek az említett jogalanyok vezetői az adott intézetek mellett, 
valamint az intézetek egymás közötti versenyét is.

Ha csak a hitelminősítéseket építik be közvetlenül az ÁÉKBV-kra és az ABA-kra vonatkozó 
felügyeleti rendszerbe, akkor arra ösztönzik a piaci résztvevőket, hogy saját hitelelemzésük 
kidolgozása helyett túlzott jelentőséget tulajdonítsanak a hitelminősítő intézetek 
véleményének.  A fentiekre való tekintettel az előadó támogatja az Európai Bizottság által 
beterjesztett jogalkotási javaslatot.

******

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában 
hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.


