
P6_TA(2008)0607 

Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt) 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 o osnutku Direktive Komisije 

o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

glede tehničnih določb o upravljanju s tveganji 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 

o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano)1 in zlasti 

člena 150(1) Direktive, 

– ob upoštevanju osnutka direktive Komisije o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 

2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s 

tveganji, 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 1. oktobra 2008 za Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, 

pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih 

izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (KOM(2008)0602) (predlog 

pregleda direktive o kapitalskih zahtevah), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 12. novembra 2008 za Uredbo Evropskega 

parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (KOM(2008)0704) (predlog uredbe o bonitetnih 

agencijah), 

– ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi 

postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil2, 

– ob upoštevanju členov 81(2) in 4(b) svojega Poslovnika, 

A. ker je Komisija pripravila predlog za pregled direktive o kapitalskih zahtevah, 

B. ker je Komisija tudi pripravila osnutek direktive o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 

2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s 

tveganji, ki vključuje določbo o razkritju s strani zunanjih bonitetnih institucij (ECAI), 

C. ker je Komisija nato pripravila predlog uredbe o bonitetnih agencijah, 

D. ker je treba obveznosti glede razkritja in preglednosti zunanjih bonitetnih institucij in 

bonitetnih agencij obravnavati usklajeno in dosledno, 

E. ker obveznosti razkritja, ki se nanašajo na zunanje bonitetne institucije, kot jih predlaga 

Komisija, presegajo tehnično prilagoditev, zato zahtevajo ustrezen razmislek Parlamenta, 

obravnavati pa jih je treba v skladu s postopkom soodločanja, 

                                                 
1  UL L 177, 30.6.2006, str. 1. 
2  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 



 

F. ker taka usklajenost in doslednost ter ustrezen razmislek Parlamenta v skladu s postopkom 

soodločanja zahtevajo, da se določbe o obveznosti razkritja, ki se nanašajo na zunanje 

bonitetne institucije, obravnavajo v okviru predloga za pregled direktive o kapitalskih 

zahtevah ali predloga uredbe o bonitetnih agencijah, 

G. ker Parlament podpira preostale tehnične predloge sprememb, 

1. nasprotuje sprejetju osnutka direktive Komisije o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 

2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s 

tveganji; 

2. meni, da osnutek direktive Komisije presega izvedbena pooblastila iz Direktive 

2006/48/ES; 

3. poziva Komisijo, naj umakne osnutek ukrepa in odboru predloži novega; 

4. Predlaga spremembo osnutka direktive, in sicer: 

Sprememba 1 

Osnutek direktive – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 3 

Direktiva 2006/48/ES 

Priloga VI – del 2 – točka 7 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(3) Točka 7 dela 2 Priloge VI se 

nadomesti z naslednjim:  

črtano 

"7. Pristojni organi sprejmejo potrebne 

ukrepe, da zagotovijo javno razpoložljivost 

načel metodologije, ki jo uporablja ECAI 

za oblikovanje svojih bonitetnih ocen, da 

se lahko vsi morebitni uporabniki 

odločijo, ali so pridobljene razumno. 

Nadalje sprejmejo pristojni organi 

potrebne ukrepe, da za bonitetne ocene, ki 

se nanašajo na pozicije listinjenja, 

zagotovijo zavezanost ECAI k trajni 

izdelavi ključnih informacij o strukturi 

posla, rezultatih združenih sredstev in 

kako to vpliva na njihovo bonitetno oceno. 

Te ključne informacije se dajo na 

razpolago vsem kreditnim institucijam, ki 

uporabljajo bonitetne ocene za namene 

člena 96." 

 

 



 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 


