
P6_TA(2008)0607 

Tehniskie noteikumi par riska pārvaldību 

Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. decembra rezolūcija par projektu Komisijas 

direktīvai, ar ko groza atsevišķus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz tehniskiem noteikumiem par riska pārvaldību 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK 

par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta redakcija)1 un it īpaši tās 

150. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā projektu Komisijas direktīvai, ar ko groza atsevišķus pielikumus Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz tehniskiem noteikumiem par 

riska pārvaldību, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 1. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz 

bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska 

darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (COM(2008)0602) 

(priekšlikums Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšanai), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 12. novembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (COM(2008)0704) (priekšlikums 

Kredītvērtējuma aģentūru regulai), 

– ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija 

Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 

kārtību2, 

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 2. punktu un 4.b pantu, 

A. tā kā Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšanai, 

B. tā kā Komisija ir iesniegusi arī priekšlikumu direktīvai, ar ko groza atsevišķus pielikumus 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz tehniskiem 

noteikumiem par riska pārvaldību, tai skaitā noteikumu par informācijas izpaušanas 

pienākumu ārējām kredītu novērtēšanas institūcijām (ĀKNI), 

C. tā kā Komisija pēc tam iesniedza priekšlikumu Kredītvērtējuma aģentūru regulai; 

D. tā kā ĀKNI un kredītvērtējuma aģentūrām nosakāmie informācijas izpaušanas un 

pārredzamības pienākumi būtu jāskata saistīti un saskaņoti; 

E. tā kā Komisijas ierosinātajai informācijas izpaušanas pienākuma noteikšanai attiecībā uz 

                                                 
1  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp. 
2  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 
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ĀKNI ar tehnisku pielāgojumu vien nepietiek un tāpēc tā ir jāizskata Parlamentam saskaņā 

ar koplēmuma procedūru, 

F. tā kā, lai nodrošinātu šādu saskaņotību un izskatīšanu Parlamentā, informācijas izpaušanas 

pienākums attiecībā uz ĀKNI ir jānosaka saskaņā ar koplēmuma procedūru saistībā ar 

priekšlikumu Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšanai vai priekšlikumu Kredītvērtējuma 

aģentūru regulai, 

G. tā kā tas atbalsta pārējos tehniskos grozījumus, 

1. iebilst pret to, lai tiktu pieņemts projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza atsevišķus 

pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz tehniskiem 

noteikumiem par riska pārvaldību; 

2. uzskata, ka ar Komisijas direktīvas projektu tiek pārsniegtas Direktīvā 2006/48/EK 

noteiktās īstenošanas pilnvaras; 

3. aicina Komisiju atsaukt pasākuma projektu un iesniegt komitejai jaunu; 

4. ierosina direktīvas projektu grozīt šādi: 

 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 3. punkts 

Direktīva 2006/48/EK 

VI pielikums – 2. daļa – 7. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) VI pielikumā 2. daļas 7. punktu aizstāj 

ar šādu:  

svītrots 

"7. Kompetentās iestādes veic visus 

vajadzīgos pasākumus, nodrošinot, lai tie 

metodoloģijas principi, ko ĀKNI izmanto 

savu kredīta novērtējumu veidošanai, 

būtu atklāti pieejami, kas ļauj visiem 

potenciālajiem lietotājiem spriest par to, 

vai tie ir piešķirti pamatoti.  Turklāt 

kompetentās iestādes veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 

attiecībā uz kredītvērtēšanu, kas saistīta 

ar pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, 

ĀKNI pastāvīgi sagatavo kopsavilkuma 

informāciju par darījuma struktūru, 

kopējo aktīvu rentabilitāti un to, kā tas 

ietekmē attiecīgo kredītnovērtējumu. Šo 

kopsavilkuma informāciju dara pieejamu 

 



visām kredītiestādēm, kas izmanto 

kredītnovērtējumus 96. panta nolūkā.” 

 

 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 


