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Wymogi kapitałowe (plan wprowadzenia w życie)

P6_TA(2008)0607

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji 
zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 

w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem

(2010/C 45 E/03)

Parlament Europejski,

— uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 14  czerwca 2006  r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (przekształcenie)

(1)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

 (1), a w 
szczególności jej art. 150 ust. 1, 

— uwzględniając projekt dyrektywy Komisji zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Par
lamentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania 
ryzykiem, 

— uwzględniając wniosek Komisji z dnia 1 października 2008 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i  Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i  2006/49/WE w  odniesieniu do banków powiąza
nych z  instytucjami centralnymi, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień 
w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602) (wniosek dotyczący zmiany dyrekty
wy w sprawie wymogów kapitałowych), 

— uwzględniając wniosek Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (COM(2008)0704), 

— uwzględniając art. 5a ust. 3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(2)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

 (2), 

— uwzględniając art. 81 ust. 2 i art. 4 lit. b Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Komisja przedłożyła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w  sprawie wymogów 
kapitałowych,

B. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła również projekt dyrektywy zmieniającej niektóre załączniki 
do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych 
dotyczących zarządzania ryzykiem, który zawiera postanowienia dotyczące ujawniania informacji przez 
zewnętrzne instytucje kontroli jakości kredytowej,

C. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła następnie wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w  sprawie 
agencji ratingowych,

D. mając na uwadze, że obowiązki w zakresie ujawniania informacji i przejrzystości spoczywające na insty
tucjach kontroli jakości kredytowej i  agencjach ratingowych muszą być spójnie i  konsekwentnie 
przestrzegane;

E. mając na uwadze, że proponowane przez Komisję obowiązki zewnętrznych instytucji kontroli jakości kre
dytowej wykraczają poza kwestie dostosowań technicznych, a co za tym idzie wymagają odpowiedniego 
rozpatrzenia przez Parlament zgodnie z procedurą współdecyzji;
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F. mając na uwadze, że aby zapewnić tego rodzaju spójność i konsekwencję, a także umożliwić Parlamen
towi odpowiednie rozpatrzenie wniosku, przepisami dotyczącymi obowiązków z  zakresu ujawniania 
informacji przez zewnętrzne instytucje kontroli jakości kredytowej należy zająć się zgodnie z procedurą 
współdecyzji, w ramach wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych lub 
wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie agencji ratingowych,

G. mając na uwadze, że Parlament wyraża poparcie dla pozostałych zmian o charakterze technicznym,

1.   sprzeciwia się przyjęciu projektu Komisji dotyczącego dyrektywy zmieniającej niektóre załączniki do dy
rektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do przepisów technicznych dotyczą
cych zarządzania ryzykiem; 

2.   wyraża przekonanie, że projekt dyrektywy Komisji wykracza poza uprawnienia wykonawcze określone 
w dyrektywie 2006/48/WE; 

3.   apeluje do Komisji o  wycofanie odnośnego projektu aktu prawnego oraz do przedłożenia Komisji Go
spodarczej i Monetarnej nowego projektu; 

4.   proponuje następującą zmianę projektu dyrektywy: 

TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ MODYFIKACJA

Modyfikacja 1
Wniosek dotyczący projektu dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 3
Dyrektywa 2006/48/WE

Załącznik VI — część 2 — punkt 7

3. w części 2 załącznika VI pkt 7 otrzymuje brzmienie: skreślony

„7.  Właściwe organy podejmują kroki konieczne do pu
blicznego udostępnienia zasad, na jakich instytucje ECAI
opierają swoje oceny kredytowe, dając w ten sposób wszyst
kim potencjalnym użytkownikom możliwość stwierdzenia
prawidłowości takich zasad. Ponadto właściwe organy
podejmują środki konieczne do zapewnienia, że, w odniesie
niu do ocen kredytowych dotyczących pozycji sekurytyzacyj
nych, ECAI będzie zobowiązana do opracowywania na
bieżąco zestawień informacji na temat struktury transak
cji, rentowności aktywów puli i ich wpływu na ocenę kre
dytową. Takie zestawienie informacji jest udostępniane
wszystkim instytucjom kredytowym stosującym ocenę kre
dytową dla celów art. 96.”

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich. 


