
P6_TA(2008)0607 

Kapitálové požadavky (plán uplatňování) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Komise, 

kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, 

pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 

2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)1, 

zejména na čl. 150 odst. 1 této směrnice, 

- s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení 

rizik,  

- s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé 

položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení 

(KOM(2008)0602) (návrh na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích), který 

předložila Komise dne 1. října 2008, 

- s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 

(KOM(2008)0704) (návrh nařízení o ratingových agenturách), který předložila Komise 

dne 12. listopadu 2008, 

- s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 

o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi2, 

- s ohledem na čl. 81 odst. 2 a čl. 4 písm. b) jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh na přezkum směrnice o kapitálových 

požadavcích, 

B. vzhledem k tomu, že Komise rovněž předložila návrh směrnice, kterou se mění některé 

přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická 

ustanovení o řízení rizik, který obsahuje ustanovení o zveřejňování údajů externími 

ratingovými agenturami, 

C. vzhledem k tomu, že Komise poté předložila návrh nařízení o ratingových agenturách, 

D. vzhledem k tomu, že povinnosti externích ratingových agentur a ratingových agentur 

v oblasti zveřejňování údajů a transparentnosti by měly být vykonávány soustavně a 

důsledně, 

                                                 
1  Úř. věst. L 177, 30. 6. 2006, s. 1. 
2  Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23. 



E. vzhledem k tomu, že povinnosti externích ratingových agentur v oblasti zveřejňování 

údajů, které navrhuje Komise, přesahují technické úpravy, a je tedy nutno, aby je 

Parlament řádně projednal, a měly by být řešeny postupem spolurozhodování, 

F. vzhledem k tomu, že tato soustavnost a důslednost i náležité projednání záležitosti 

Parlamentem, vyžaduje, aby se ustanovení o povinnostech externích ratingových agentur 

v oblasti zveřejňování údajů řešila postupem spolurozhodování, buď v rámci návrhu na 

přezkum směrnice o kapitálových požadavcích, nebo v rámci nařízení o ratingových 

agenturách, 

G. vzhledem k tomu, že podporuje ostatní technické pozměňovací návrhy, 

1. nesouhlasí se schválením návrhu směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení 

o řízení rizik; 

2. domnívá se, že návrh směrnice Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené ve 

směrnici 2006/48/ES; 

3. vyzývá Komisi, aby vzala návrh opatření zpět a předložila výboru nový návrh; 

4. navrhuje, aby byl návrh směrnice pozměněn následujícím způsobem: 

 

Změna 1 

Návrh směrnice – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Směrnice 2006/48/ES 

Příloha VI – Část 2 – bod 7 

 

 

Znění navržené Komisí Změna 

(3) V příloze VI se v části 2 bod 7 

nahrazuje tímto:  

vypouští se 

„7. Příslušné orgány musí přijmout 

nezbytná opatření, aby zajistily, že 

principy metodiky používané ratingovou 

agenturou při vytváření externích ratingů 

budou zveřejněny, aby tak všichni 

potenciální uživatelé mohli posoudit, zda 

je dané hodnocení opodstatněné. 

Příslušné orgány dále přijmou nezbytná 

opatření, kterými u externích ratingů 

týkajících se sekurizačních pozic zajistí, 

aby byla externí ratingová agentura 

zavázána průběžně vydávat souhrnné 

informace o struktuře transakce, 

výkonnosti aktiv v portfoliu a tom, jaký 

 



vliv mají tyto činitele na její externí 

rating. Tyto souhrnné informace se dávají 

k dispozici všem úvěrovým institucím, 

které využívají externí rating pro účely 

článku 96.“ 

 

5. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 

 


