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1. A petíció összefoglalása

A hitelminősítő intézetek pénzügyi piacok és államadósság feletti befolyása kifejezetten 
szembetűnő. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a folyamat és az alkalmazott modellek 
tekintetében egyaránt hiányzik az átláthatóság. Nincs érvényben akkreditációs rendszer a 
hitelminősítő elemzők számára, és a hitelminősítő modellek tudományos matematikai 
alátámasztására vonatkozóan sem fogalmaztak meg követelményeket. Míg az 1060/2010/EK 
rendelet és a 2009/111/EK irányelv növelte a hitelminősítő intézetekbe vetett bizalmat, 
egyikük sem állapított meg kritériumokat az átlátható hitelminősítési eljárásra és modellekre 
vonatkozóan. A petíció benyújtója a Bundestag petíciós bizottságához fordult azzal a kéréssel, 
hogy alkossanak ilyen vonatkozású jogszabályokat. A Bundestag úgy döntött, hogy a kérést 
az Európai Parlamenthez továbbítja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtójának érvei szerint a hitelminősítési folyamat egységességének hiányában a 
hitelminősítő tevékenységekre vonatkozó további jogszabályra van szükség. A petíció 
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benyújtója elismeri, hogy a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EU rendelet1 némi 
javulást hozott, de véleménye szerint ez nem elég. Érvei szerint a hitelminősítési folyamatnak 
– beleértve a hitelminősítési módszereket és a minősítési besorolásokat is – átláthatóbbnak és 
egységesebbnek kell lennie, és a hitelminősítő elemzőkre egységes szakmai képesítés kell, 
hogy vonatkozzon. 

A Bizottság észrevételei 
A hitelminősítő intézetekről szóló rendelet 2010. december 7-e óta alkalmazandó. A rendelet 
előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy feleljenek meg a szigorú magatartási
szabályoknak az esetleges összeférhetetlenségek mérséklése, valamint a minősítések magas 
színvonalának és megfelelő átláthatóságának biztosítása érdekében. A meglévő hitelminősítő 
intézeteknek kérelmezniük kell a nyilvántartásba vételüket, és meg kell felelniük a 
2010. szeptember 7-i rendelet előírásainak.
A hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosítása (513/2011/EU rendelet) 
2011. június 1-jén lépett hatályba, és kizárólagos felügyeleti hatáskörrel ruházta fel az 
Európai Értékpapír-piaci Hatóságot az Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek 
tekintetében a nyilvántartásba vételük és európai szintű felügyeletük központosítása és 
egyszerűsítése érdekében.2

A petíció benyújtója által javasolt előírások többsége már megtalálható a hitelminősítő 
intézetekről szóló hatályos rendeletben. Az Unióban nyilvántartásba vett valamennyi 
hitelminősítő intézetnek közzé kell tennie a hitelminősítési tevékenység során általuk 
alkalmazott módszereket, valamint a modellek és főbb minősítési feltevések leírását. A 
hitelminősítő intézetekről szóló rendelet ezenkívül az intézetek minősítési módszereire 
vonatkozó minőségi normákat határoz meg, amelyek szerint e módszereknek szigorúaknak, 
szisztematikusaknak, folytonosaknak kell lenniük, valamint utótesztelésre kell épülniük. A 
hitelminősítő intézeteknek emellett biztosítaniuk kell, hogy a hitelminősítési tevékenységben 
közvetlenül részt vevő munkatársak megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a 
kijelölt feladatok elvégzéséhez. Mindezen előírásokat az EÉPH felügyeli, és szükség esetén 
kikényszeríti.

A hitelminősítő intézetekről szóló hatályos rendelet nem foglalkozik megfelelően a 
hitelminősítési tevékenységekhez és a minősítések felhasználásához kapcsolódó számos 
kérdéssel, beleértve a petíció benyújtója által felvetett egyes kérdéseket is. Ezek a kérdések 
különösen a következők: a pénzügyi piaci szereplők hitelminősítései túlzott 
figyelembevételének kockázata, a hitelminősítői piac magas fokú koncentráltsága, a 
hitelminősítő intézeteknek a befektetőkkel szemben fennálló polgári jogi felelőssége, a 
„kibocsátó fizet” modell tekintetében felmerülő összeférhetetlenség, a hitelminősítő intézetek 
részvényesi szerkezete, valamint a fokozott átláthatóság és a javított államadósság-minősítési 
eljárások iránti igény.
E kérdések kezelése érdekében az Európai Bizottság 2011. november 15-én elfogadta a 
hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosítására irányuló javaslatot (a következő 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK rendelete a hitelminősítő intézetekről 
(HL L 302., 2009.11.17.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. május 11-i 513/2011/EU rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 
1060/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 145., 2011.5.31.).
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internetes oldalon érhető el:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

Az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadása esetén e javaslat tovább fokozza a 
hitelminősítések és módszerek átláthatóságát, és javítja a hitelminősítési folyamatot. E 
tekintetben a Bizottság javaslata előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy folytassanak 
konzultációt az érintett szereplőkkel a módszerek változásáról, és a javasolt módszereket 
nyújtsák be az EÉPH-nak, hogy értékelhesse azok hatályos előírásoknak való megfelelőségét. 
A Bizottság javaslata értelmében az egyes hitelminősítő intézetek a jövőben kötelesek lesznek 
a módszereikben vagy azok alkalmazásában mutatkozó tévedések kijavítására, valamint e 
tévedésekről az EÉPH, a minősített szervezetek és általában a nyilvánosság tájékoztatására. A 
javaslatban szerepel emellett, hogy a hitelminősítő intézetek számára elő kellene írni, hogy 
iránymutatást nyújtsanak a módszerekről és a minősítéseket alátámasztó feltevésekről. 

A petíció benyújtójának egyik kérésével összhangban a Bizottság ezenkívül azt javasolja, 
hogy egy, az EÉPH által kialakítandó harmonizált hitelminősítési skála – amely biztosítaná, 
hogy egy európai minősítési mutató formájában a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
esetében rendelkezésre álló valamennyi minősítést közzétegyék – alkalmazásával a 
hitelminősítő intézetek kötelesek legyenek bejelenteni minősítéseiket az EÉPH-nak.
  

Következtetés
A hitelminősítő intézetekről szóló hatályos rendelet a petíció benyújtója által felvetett számos 
kérdést már szabályozza. Az EÉPH felügyeli és biztosítja, hogy a hitelminősítő intézetek 
megfeleljenek e szabályoknak.

A hitelminősítő intézetekről szóló, 2011. november 15-i új bizottsági javaslat a petíció 
benyújtója által felvetett számos problémával foglalkozik, így különösen a hitelminősítések és 
a módszerek fokozott átláthatóságával, a hitelminősítési folyamat javításával és a 
hitelminősítő intézetekre vonatkozó azon előírással, hogy a minősítésre vonatkozó 
információk EÉPH számára való átadásakor alkalmazzanak harmonizált minősítési skálát. A 
Parlament és a Tanács most tárgyalja a javaslatot.


