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Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 luonnoksesta komission 

direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen 

liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14. 

kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2006/48/EY(uudelleenlaadittu teksti)1 ja erityisesti sen 150 artiklan 1 kohdan, 

 

– ottaa huomioon luonnoksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien 

teknisten säännösten osalta, 

 

– ottaa huomioon 1. lokakuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta 

keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten 

riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602) 

(ehdotus pääomavaatimusdirektiivin tarkistamiseksi), 

 

– ottaa huomioon 12. marraskuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (KOM(2008)0704) 

(ehdotus asetukseksi luottoluokituslaitoksista), 

 

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 

28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 5 a artiklan 3 kohdan 

b alakohdan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan, 

 

A. ottaa huomioon, että komissio on esittänyt ehdotuksen pääomavaatimusdirektiivin 

tarkistamiseksi, 

 

B. ottaa huomioon, että komissio on myös esittänyt luonnoksen direktiiviksi Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta 

riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta, johon sisältyy säännös, joka 

koskee ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamisesta, 

 

C. ottaa huomioon, että komissio on myös esittänyt ehdotuksensa 

luottoluokitusasetukseksi, 

 

                                                 
1  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1. 
2  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 



D. katsoo, että ulkoisten luottoluokituslaitosten ja luottoluokituslaitosten tietojen antamista 

ja avoimuutta koskevia velvoitteita olisi käsiteltävä johdonmukaisesti ja yhtenäisesti, 

 

E. katsoo, että komission ehdottamat ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamista 

koskevat velvoitteet menevät teknistä mukautusta pidemmälle ja edellyttävät siksi 

parlamentin asianmukaista tarkastelua ja ne olisi käsiteltävä yhteispäätösmenettelyn 

mukaisesti, 

 

F. katsoo, että johdonmukaisuus ja yhtenäisyys sekä parlamentin asianmukainen tarkastelu 

edellyttävät, että ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamista koskevia säännöksiä 

käsitellään yhteispäätösmenettelyn mukaisesti joko pääomavaatimusdirektiivin 

tarkistamista koskevan ehdotuksen tai luottoluokituslaitoksista annettavaa asetusta 

koskevan ehdotuksen yhteydessä, 

 

G. antaa tukensa muille teknisille muutoksille, 

 

1. vastustaa sitä, että luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien 

teknisten säännösten osalta hyväksytään; 

 

2. katsoo, että kyseinen luonnos komission direktiiviksi ylittää direktiivin 2006/48/EY 

mukaisen täytäntöönpanovallan; 

 

3. kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksen toimenpiteeksi ja tekemään komitealle 

uuden ehdotuksen; 

 

4. ehdottaa, että luonnosta direktiiviksi muutetaan seuraavasti: 

 

Muutos 1 

Luonnos direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2006/48/EY 

Liite VI – 2 osa – 7 kohta 

 

 

Komission teksti Muutos 

(3) Korvataan liitteessä VI olevan 2 osan 

7 kohta seuraavasti:  

Poistetaan. 

"7. Toimivaltaisten viranomaisten on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 

luottoluokituslaitoksen luokituksia 

laatiessaan soveltamien menetelmien 

periaatteet ovat yleisesti saatavilla, jotta 

potentiaaliset käyttäjät voivat arvioida 

periaatteiden asianmukaisuutta. 

Toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi 

 



toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että luottoluokituslaitos 

on sitoutunut määrittäessään 

arvopaperistettujen omaisuuserien 

luottoluokituksia tuottamaan jatkuvasti 

tiivistelmiä transaktion rakenteesta, 

omaisuuserien ryhmän tuloksesta sekä 

siitä, kuinka tämä vaikuttaa sen 

luottoluokitukseen. Nämä tiivistelmät on 

annettava kaikkien sellaisten 

luottolaitosten käyttöön, jotka käyttävät 

luottoluokituksia 96 artiklan 

tarkoituksiin.". 

 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 


