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A BIZOTTSÁG 448/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2012. március 21.)
az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által
létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó
információk bemutatására vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő
kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

tásnak tartalmaznia kell legalább az 1060/2009/EK
rendelet hatálybalépését megelőző utolsó tíz év adatait.
Nem indokolt előírni a hitelminősítő intézet számára az
említett adatokra vonatkozó jelentéstételt, ha bizonyítani
tudja, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével
és összetettségével.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember
16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

(5)

E rendelet alapját az a szabályozási technikaistandardtervezet képezi, amelyet az EÉPH az 1095/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkében
meghatározott eljárásnak megfelelően nyújtott be a
Bizottsághoz jóváhagyásra.

(6)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet
alapját képező szabályozási technikai standard terveze
téről és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke
alapján létrehozott értékpapír-piaci érdek-képviseleti
csoport véleményét. Az EÉPH azonban nem végzett költ
ség-haszon elemzést, mivel úgy ítélte meg, hogy nincs
arányban a szabályozási technikaistandard-tervezetek
hatásával, tekintve, hogy az Európai Értékpapírpiaci
Szabályozók Bizottsága (CESR) 2010-ben hozta létre a
központi adatbázist, és a technikai standardok tervezetei
inkább a meglévő rendszer működését tükrözik és nem
alkalmaznak lényegesen új követelményeket, ezért feltéte
lezték, hogy az EÉPH és a hitelminősítő intézetek szem
pontjából nem jelentenek nagymértékű többletköltséget,

mivel:
(1)

(2)

Az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése
előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy az
Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH)
által létrehozott központi adatbázisban tegyenek elérhe
tővé egyes, a korábbi teljesítményadataikkal kapcsolatos
információkat. Ezeket az információkat az irányelv köve
telményei szerint az EÉPH által előírt és rendelkezésre
bocsátott formátumban kell biztosítani; az EÉPH nyilvá
nosságra hozza ezeket az információkat, illetve a fonto
sabb észlelt fejleményekről összefoglaló tájékoztatót is
kibocsát. Ezeket a követelményeket ki kell egészíteni, a
nyújtott információk bemutatása – többek között a
felépítés, a formátum, a módszer és a jelentés tárgyát
képező időszak – tekintetében.
A hitelminősítő intézetek csoportjának az Unióban talál
ható tagjai külön-külön is jelentést tehetnek a központi
adatbázisnak. Mindazonáltal a hitelminősítő intézetek
uniós szinten nagymértékben integrált, funkcionális szer
vezete miatt és a statisztikák értelmezésének megköny
nyítéséhez a hitelminősítő intézeteket ösztönözni kell
arra, hogy a jelentést az egész csoportra vonatkozóan,
globális szempontból tegyék meg.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(3)

(4)

A központi adatbázis rendszere gyűjti és központilag
tárolja a hitelminősítésekre vonatkozó adatokat. Annak
érdekében, hogy a piac résztvevői jobban felmérhessék
a hitelminősítések megbízhatóságát és ezáltal segítséget
kapjanak befektetési döntéseik meghozatala során, indo
kolt, hogy a központi adatbázis önkéntes alapon hitelmi
nősítő intézetek azonos csoportjához tartozó, harmadik
országbeli hitelminősítők által kiadott, de az Unióban
nem befogadott hitelminősítéseket is elfogadjon.

A rendelet meghatározza a hitelminősítő intézetek által a
központi adatbázis számára az alábbiakban felsorolt rendelke
zéseknek megfelelően rendelkezésre bocsátandó információk
bemutatására – többek között a felépítésre, formátumra,
módszerre és a jelentéstétel időtartamára – vonatkozó szabályo
kat:

A statisztikák értelmezésének további megkönnyítése
érdekében a hitelminősítésekre vonatkozó adatszolgálta

a) az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése;

(1) HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

1. cikk
Tárgy

(2) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
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b) az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete E. szakasza II.
részének 1. pontja.
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kell az 1060/2009/EK rendelet szerinti nyilvántartásba vételét
vagy hitelesítését megelőző minősítési időszakokra jelentést
tennie, ha igazolni tudja, hogy az ilyen adatok jelentése nagy
ságrendjükre és összetettségükre tekintettel aránytalan.

II. FEJEZET
JELENTÉSTÉTELI STRUKTÚRA

2. cikk
Jelentéstételi elvek
(1)
A hitelminősítő intézetek a következő típusú jelentéseket
nyújtják be az EÉPH által létrehozott központi adatbázisba:
a) kvalitatív adatokat tartalmazó jelentések a 7. és a 9. cikknek
megfelelően; továbbá
b) minősítési adatokat tartalmazó jelentések a 8. és a
10. cikknek megfelelően.
(2)
A hitelminősítő intézet felelős a jelentésben megadott
adatok pontosságáért, teljességéért és rendelkezésre állásáért. A
hitelminősítő intézet biztosítja a jelentések megfelelő időben, a
11. cikkben előírt jelentéstételi csatornákon keresztül és a
13. cikkben meghatározott jelentéstételi eljárás szerint történő
benyújtását.
(3)
Amennyiben a hitelminősítő intézetek csoportot alkot
nak, a csoport tagjai megbízhatják az egyik tagot az előírt
információnak a csoport nevében történő bejelentésével. Ha a
csoport megbízott tagja a csoport nevében tesz jelentést, azono
sítania kell mind magát, mind a csoport azon tagjait,
amelyeknek a nevében információt nyújt.
3. cikk
A jelentendő minősítések köre
(1)
A hitelminősítő intézet mindaddig jelentést tesz az egyes
jelentéstételi időszakok hitelminősítéseiről, amíg a hitelminősítés
visszavonásra nem kerül.

(5)
A hitelminősítő intézet a következő típusú minősítésekről
tesz jelentést:
a) vállalati minősítések;
b) strukturált pénzügyi eszközök minősítése;
c) államadósság és az államháztartás minősítése.
4. cikk
Vállalati minősítések
(1)
A hitelminősítő intézet a vállalati minősítésekre vonat
kozó adatokról kibocsátók szerinti bontásban tesz jelentést.
(2)
A hitelminősítő intézet eldöntheti, hogy a vállalkozás
leányvállalatára vonatkozó minősítéseket egyedi minősítésként
kezeli vagy sem. A hitelminősítő intézet megindokolja a válasz
tott megoldást.
(3)
A hitelminősítő intézet a vállalati minősítésekről tett
jelentésekben a minősítést a II. melléklet 1. táblázatának 18.
mezőjében meghatározott iparági szegmensbe sorolja be.
(4)
A rendelkezésre álló rövid és a hosszú távú vállalati
minősítések adatait egyaránt jelenteni kell. A hosszú távú minő
sítések esetében is a kibocsátói minősítést kell jelenteni. Ameny
nyiben a kibocsátó minősítése nem áll rendelkezésre, a fede
zetlen adósságpapírokra vonatkozó hosszú távú minősítésről
kell jelentést tenni. Ha hazai és külföldi fizetőeszközben deno
minált adósságok minősítése egyaránt rendelkezésre áll, csak a
külföldi fizetőeszközben denominált adósság minősítéséről kell
jelentést tenni.
5. cikk

(2)
A hitelminősítő intézet mind a megbízáson alapuló, mind
a megbízás nélküli minősítésekről jelentést tesz. A jelentésben
megjelöli, hogy a minősítés megbízáson alapul-e.
(3)
A hitelminősítő intézetek csoportja nevében jelentést tevő
hitelminősítő intézet a jelentésbe belefoglalhatja az ugyanazon
kapcsolt csoporthoz tartozó harmadik országbeli hitelminősítő
intézetek adatait is, amelyek minősítéseit az uniós felhasználás
céljaira nem fogadták be. Amennyiben a hitelminősítő intézet
nem tesz jelentést ilyen adatokról, ezt meg kell indokolnia a
kvalitatív adatokat tartalmazó jelentésében.
(4)
A hitelminősítő intézet jelentést tesz legalább az
1060/2009/EK rendelet hatálybalépését megelőző utolsó tíz év
hitelminősítéseiről. Az a hitelminősítő intézet, amely 1999.
december 7. előtt nem adott ki hitelminősítést, az első hitelmi
nősítés kiadásának időpontját követő jelentéstételi időszakok
vonatkozásában tesz jelentést. A hitelminősítő intézetnek nem

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése
(1)
A (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos jellemzők
alapján a hitelminősítő intézet a strukturált pénzügyi eszközök
esetében a hosszú távú minősítésekről a kibocsátás szerinti
bontásban tesz jelentést.
(2)
A hitelminősítő intézet a strukturált befektetési eszközök
és hasonló struktúrák esetében is a hosszú távú minősítésekről
tesz jelentést kibocsátó szerinti bontásban.
(3)
A hitelminősítő intézet az eszközfedezetű kereskedelmi
értékpapírok esetében a rövid távú minősítésekről tesz jelentést
a kibocsátás szerinti bontásban.
(4)
Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó
jelentés esetében a hitelminősítő intézet a minősítést a követ
kező eszközosztályok egyikébe sorolja:
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a) eszközfedezetű értékpapírok. Ebbe az eszközosztályba a
következő alosztályok tartoznak: gépjárműhitel, hajókölcsön,
légijármű-hitel, hallgatói hitel, fogyasztói hitel, egészségügyi
ellátásra felvett hitel, előre gyártott házra felvett hitel, film
gyártási hitel, közműfejlesztési hitel, gép- és berendezéslízing,
hitelkártya-követelés, adótartozás biztosítékául szolgáló
zálogjog, nemteljesítő hitelek, hitelkockázathoz kapcsolt
értékpapír, lakóautó-hitel és vevőkövetelések;
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jelentést. A hitelminősítő intézet a minősítéseket az alábbi szek
torok valamelyikébe sorolja be:
a) hazai fizetőeszközben denominált államadósságok minősí
tése;
b) külföldi fizetőeszközben denominált államadósságok minősí
tése;

b) lakóingatlannal fedezett értékpapírok. Ebbe az eszközosz
tályba a következő alosztályok tartoznak: lakóingatlannal
fedezett elsőrendű értékpapírok és lakóingatlannal fedezett
másodrendű értékpapírok, valamint szabad felhasználású
jelzáloghitelek;

c) alsóbb államszervezeti szintek és önkormányzatok, például
tartományok és helyi önkormányzatok adósságainak minősí
tése;

c) üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok. Ebbe az eszközosz
tályba a következő alosztályok tartoznak: kiskereskedelmi
vagy irodacélú kölcsön, kórház-finanszírozási hitel, ápológondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett hitel,
szállodafinanszírozási hitel, gyermekgondozási létesítmé
nyekre felvett hitel, ipari hitel és társasházakra felvett hitel;

d) szupranacionális szervezetekre vonatkozó minősítések,
például egynél több állami kormányzati tulajdonos által
létrehozott, birtokolt és ellenőrzött intézmények minősítései,
többek között az U kód (területen kívüli szervezetek) alá
tartozó szervezetek a Közösségen belüli gazdasági tevékeny
ségek általános osztályozása (a továbbiakban: NACE) (1)
szerint;

d) fedezett adósságkötelezvények. Ebbe az eszközosztályba a
következő alosztályok tartoznak: hitellel fedezett kötelez
vény, kötvénnyel fedezett kötelezvény, szintetikus fedezett
adósságkötelezvény, egy ügyletrészsorozatos fedezett adós
ságkötelezvény, alappal fedezett kötelezvény, eszközalapú
értékpapírokat tartalmazó fedezett adósságkötelezvény és
fedezett adósságkötelezvényeket tartalmazó fedezett adósság
kötelezvény;

e) állami szervezetekre, például a NACE szerinti O kód (köz
igazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás), P kód
(oktatás) és Q kód (humán-egészségügyi, szociális ellátás)
alá tartozóakra vonatkozó minősítés.
(2)
Az egyes szektorokon belül jelentést kell tenni a rövid és
hosszú távú minősítésekről egyaránt. Amennyiben kibocsátói
minősítés nem áll rendelkezésre, az adósságra vonatkozó hosszú
távú minősítésről kell jelentést tenni.

e) eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok;

f) egyéb, az előbb felsorolt eszközosztályokhoz nem tartozó
strukturált pénzügyi eszközök, többek között strukturált
fedezett kötvények, strukturált befektetési társaságok, bizto
sításhoz kapcsolt értékpapírok és származtatott termékeket
kínáló egységek.

(3)
A II. melléklet 1. táblázatának 17. mezője alkalmazásá
ban, amennyiben az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
szupranacionális szervezet esetében nem állapítható meg a kibo
csátás szerinti ország, a minősített kibocsátót a „nemzetközi”
kategóriába kell besorolni.
III. FEJEZET

(5)
A hitelminősítő intézet meghatározza, hogy az egyes
minősített eszközök melyik eszközosztályba és adott esetben
melyik eszközalosztályba tartoznak.

(6)
A II. melléklet 1. táblázatának 17. mezője alkalmazásában
az eszközhöz használt országkód annak az országnak a kódja,
amely a mögöttes eszközök többségének származási országa.
Amennyiben a mögöttes eszközök többségének származási
országa nem állapítható meg, a minősített eszközt „nemzetkö
zi”-ként kell besorolni.

6. cikk
Államadósság és az államháztartás minősítése
(1)
A hitelminősítő intézet az államadósságra és az államház
tartásra vonatkozó minősítések adatairól kibocsátók alapján tesz

A JELENTÉSTÉTEL FORMÁTUMA

7. cikk
Kvalitatív adatok
(1)
A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. táblázatában
meghatározott formátumban nyújtja be a kvalitatív adatokat
tartalmazó jelentéseket. A hitelminősítő intézet kvalitatív
adatokat szolgáltat mindenekelőtt minősítési skálájáról, ismer
tetve az egyes minősítések egyedi jellemzőit és jelentését. A
hitelminősítő intézet legfeljebb hat minősítési skáláról tehet
jelentést. Az időintervallumok és minősítési típusok egy adott
kombinációjára vonatkozóan legfeljebb egy minősítési skála
szerepelhet a jelentésben.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006.
december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi
rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonat
kozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
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(2)
Ha a hitelminősítő intézet egynél több minősítési skála
alkalmazásával ad ki minősítéseket egy adott időintervallum és
minősítési típus vonatkozásában, kvalitatív adatokat tartalmazó
jelentésében csak az ilyen minősítések számszerű többségénél
alkalmazott minősítési skálát szerepelteti. Az olyan minősíté
sekről nem tesz jelentést, amelyek nem az e bekezdésnek
megfelelően bejelentett minősítési skála alkalmazásával készül
tek.
(3)
A minősítési skála tetszőleges számú átfogó minősítési
kategóriát tartalmaz, amelyek alkategóriaként tetszőleges
számú fokozatot foglalhatnak magukban. A hitelminősítő
intézet adott esetben mind a minősítési kategóriákról, mind a
fokozatokról jelentést tesz.
8. cikk
Minősítési adatok
(1)
A hitelminősítő intézet a II. melléklet 2. táblázatában
meghatározott formátumban nyújtja be a 3. cikkben említett
minősítésekre vonatkozó, minősítési adatokat tartalmazó jelen
téseket.
(2)
A II. melléklet 1. táblázatának 12. mezője alkalmazásában
a hitelminősítő intézet jelentést tesz egy adott minősítéshez
kapcsolódó nemteljesítésről, amennyiben az alábbi események
valamelyike bekövetkezik:
a) a minősítés jelzi, hogy a hitelminősítő intézet nemteljesítésre
vonatkozó fogalommeghatározása szerint nemteljesítésre
került sor;
b) a minősítés visszavonásra került a minősített szervezet fize
tésképtelensége vagy adósságátütemezés miatt;
c) bármely egyéb körülmény, amelyben a hitelminősítő intézet
a minősített szervezetet vagy eszközt nemteljesítőnek, lénye
gesen értékvesztettnek vagy ezekkel egyenértékűnek tekinti.
(3)
Az adott jelentéstételi időszakban visszavonásra került,
jelentés tárgyát képező minősítésekre vonatkozóan meg kell
adni a visszavonás indokát a II. melléklet 1. táblázatának 11.
mezőjében. A 2010. szeptember 7. előtt visszavont minősítések
az „egyéb indok miatt lezárt minősítés” mezőbe kerülhetnek.
9. cikk
Kvalitatív adatok változásai és törlése
(1)
A hitelminősítő intézet jelentést tesz a jelentésben
szereplő kvalitatív adatok változásáról vagy törléséről, ameny
nyiben az az alábbiak miatt szükséges:
a) kvalitatív adatban bekövetkezett változás jelzése;
b) a minősítési skálára vonatkozó jelentésben levő ténybeli hiba
helyesbítése.
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(2)
A minősítési skálára vonatkozó adatokon kívüli kvalitatív
adatok változásai esetén a hitelminősítő intézet az aktualizált
adatokat tartalmazó új jelentést küld. A hitelminősítő intézet
csak akkor küld kvalitatív adatokat tartalmazó új jelentést, ha
az adatok bármelyike megváltozott, és csak a megváltozott
adatokat jelenti be. Módszertani változás esetén a hitelminősítő
intézet jelentést tesz az aktualizált kvalitatív adatokról és utalhat
a weboldalán található korábbi módszertani változásokra vonat
kozó kiegészítő információkra.

(3)
Amennyiben csak a minősítési skála kategóriáinak vagy
fokozatainak megnevezése változik, a hitelminősítő intézet a
kvalitatív adatok tekintetében olyan jelentést nyújt be, amely a
korábbi (egyedi minősítési azonosítójával megkülönböztetett)
minősítési skála aktualizált változatát tartalmazza, adott esetben
a megnevezések vagy leírások módosításával. A minősítési
skálához kapcsolódó egyéb mezőket változtatás nélkül kell a
jelentésbe foglalni. A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1.
táblázatában meghatározott mezőket használja.

(4)
Amennyiben a minősítési skálában lényegi változás
következik be, a hitelminősítő intézet nyilatkozatot tesz az új
minősítési skáláról és végrehajtja a következő lépéseket:

a) elküldi a korábbi minősítési skála aktualizált adatait tartal
mazó kvalitatívadat-fájlt, módosítva az érvényesség záró
napját a korábbi jelentéstételi időszak végének napjára; a
hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. táblázatában meghatá
rozott mezőket használja;

b) jelentést tesz az új egyedi azonosítóval ellátott új minősítési
skáláról, és azon első jelentéstételi időszak érvényességének
kezdő napjáról, amelyre vonatkozóan a skála érvényes;

c) miután a hitelminősítő intézet visszajelzést kap a központi
adatbázistól, amely megerősíti az új minősítési skála elfoga
dását, elküldi az új minősítési skála alá tartozó első jelentés
tételi időszakot érintő, az új minősítési skála használatával
készült minősítés adatait tartalmazó fájlt.

(5)
Minősítési skála törlése esetén a hitelminősítő intézet
végrehajtja az alábbi lépéseket:

a) a törlésre azt megelőzően kerül sor, mielőtt a szóban forgó
minősítési skálához kapcsolódó bármely minősítési adatot
elküldene a központi adatbázisnak. Amennyiben már sor
került minősítési adat bejelentésére, törölnie kell a korábbi
minősítési skála használatával készült összes minősítési
adatot;

b) elküldi a kvalitatív adatokat tartalmazó fájlt, amely magában
foglalja a minősítési skála törlését. A hitelminősítő intézet az
I. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőket hasz
nálja.

2012.5.30.
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10. cikk
Minősítési adatok törlése és korábbi minősítési adatok
bejelentése
(1)
Amennyiben a jelentett minősítési adatok kapcsán tény
beli hibák megállapítására kerül sor, a hitelminősítő intézet
jelentést tesz a szóban forgó minősítési adat törléséről és
felváltja a törölt minősítési adatot.
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megelőző időszakban küldi el a központi adatbázisnak. Ez a
követelmény a kvalitatív adatok fájljaira és a minősítési adatok
fájljaira egyaránt vonatkozik.

(2)
Minősítési adatok törlésekor a hitelminősítő intézet
megteszi az alábbi intézkedések valamelyikét:

(2)
A jelentéstételi időszak a január 1-jétől június 30-ig vagy
a július 1-jétől december 31-ig tartó hat hónapos időszak. A
közzétételt megelőző időszak az adott jelentéstételi időszak
végét követő három hónapos időszak, amely január 1-jétől
március 31-ig vagy július 1-jétől szeptember 30-ig tart. A
közzétételt megelőző időszak és a jelentéstételi időszak kezdetét
és végét közép-európai idő szerint kell meghatározni.

a) az aktuális jelentéstételi időszak minősítési adatai esetében a
II. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőket hasz
nálja. Az eredeti adatállomány törlését követően elküldi az
adatállomány új változatát;

(3)
A hitelminősítő intézet először a kvalitatív adatokat
továbbítja. A minősítési adatokat tartalmazó fájlokat csak
azután küldi el, miután megkapta a központi adatbázistól a
kvalitatív adatokat igazoló visszajelzést.

b) korábbi jelentéstételi időszakok minősítési adatai esetében az
összes jelentéstételi időszakra vonatkozó eredeti minősítési
adatokat törölheti a II. melléklet 2. táblázatában meghatá
rozott mezők használatával, kitöltve a törlés indokára vonat
kozó mezőt is, és a 3. cikk (4) bekezdésében leírt eljárással
valamennyi időszakra vonatkozóan felváltja az eredeti
adatokkal.

(4)
A közzétételt megelőző egyes időszakokban a hitelminő
sítő intézet elküldi a központi adatbázisnak a minősítési
adatokat tartalmazó fájlokat a II. melléklet 1., 2. és 3. tábláza
tában meghatározott összes információval. Minősítési adatok
törlését a 10. cikknek megfelelően kell jelenteni.

(3)
Minősítési adatok visszamenőleges bejelentésekor a hitel
minősítő intézet a II. melléklet 1. táblázatának 24. és 25. mező
jében meghatározottaknak megfelelően hozzáadja a minősítésre
vonatkozó mezőkhöz a minősítés korábbi jelentéstételi idősza
kait és a korábbi minősítési adatok jelentésének indokát.

(5)
A hitelminősítő intézet a központi adatbázisnak tett első
jelentéstételkor továbbítja az I. melléklet 1., 2. és 3. táblázatában
meghatározott összes kvalitatív adatot tartalmazó fájlt. Ezt köve
tően a hitelminősítő intézetnek csak az új minősítési skálákról,
és a kvalitatív adatok 9. cikk szerinti aktualizált változatairól és
törléseiről kell jelentést tennie.

IV. FEJEZET
A JELENTÉSTÉTEL MÓDJA

11. cikk
Jelentéstételi csatornák és adattovábbítás
(1)
A hitelminősítő intézet az adatoknak a központi adatbá
zisba történő bejelentésekor a központi adatbázis rendszerének
jelentéstételi eszközeit használja.
(2)
A központi adatbázisba küldött és onnan kapott vala
mennyi fájlnak az EÉPH által kiadott XSD-sémának megfelelő
XML-formátumúnak kell lennie.
(3)
A hitelminősítő intézet az EÉPH által meghatározott
névformátumnak megfelelően nevezi el az adatfájlokat.
(4)
A hitelminősítő intézet a központi adatbázisba küldött és
onnan kapott elektronikus fájlokat legalább öt évig tárolja.
Ezeket – kérésre – az EÉPH rendelkezésére kell bocsátani.

(6)
A központi adatbázisnak tett első jelentése mellett a hitel
minősítő intézet jelentést tesz a 3. cikk (4) bekezdése szerinti
korábbi adatokról is. Ezt a jelentést a jelentéstételi időszakok
időrendi sorrendjének megfelelően kell megtenni, a legkorábbi
időszaktól kezdve.
13. cikk
Jelentéstételi eljárás
(1)
A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a központi adat
bázisba küldött információ megfeleljen saját belső nyilvántartá
sainak. A közzétételt megelőző egyes időszakokon belül az
összes szóban forgó fájlt időrendi sorrendben kell elküldeni és
a hibákat a közzétételt megelőző időszakban kell helyesbíteni.
(2)
A központi adatbázis visszaigazolást küld a hitelminősítő
intézetnek a jelentésben levő adatfájlokról, amelyben vagy
megerősíti a fájlok beérkezését és megfelelő feltöltését, vagy
tájékoztatja a hitelminősítő intézetet a feltárt hibákról. Ameny
nyiben a központi adatbázis hibát tárt fel, a hitelminősítő
intézet megfelelő időben helyesbítést küld az alábbiaknak
megfelelően:

12. cikk
Fájlok cseréjére vonatkozó elvek és jelentéstételi időszakok
(1)
A hitelminősítő intézet a meghatározott jelentéstételi
időszakot érintő valamennyi fájlt a következő közzétételt

a) fájlhiba esetén a hitelminősítő intézet a visszaigazolásban
megjelölt módon helyesbíti a hibát és az egész fájlt újra
elküldi;
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b) tartalmi hiba esetén a hitelminősítő intézet a visszaigazolásban megjelölt módon helyesbíti a hibát és
csak a helyesbített adatállományt küldi el újra.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 21-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2012.5.30.
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I. MELLÉKLET
A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl mezőinek jegyzéke
1. táblázat A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl első bejelentésekor és aktualizálásakor kitöltendő üzleti adatmezők jegyzéke
Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

CRA Name

A hitelminősítő intézetnek a
CEREP webes felületén történő
azonosítására szolgáló neve. Ez a
név megegyezik a hitelminősítő
intézet által a nyilvántartásba-vételi
folyamat során és az EÉPH összes
egyéb felügyeleti eljárásában hasz
nált névvel. Amennyiben hitelmi
nősítő intézetek csoportjának egy
tagja tesz jelentést az egész
csoportra vonatkozóan, a névnek
a hitelminősítő intézetek csoport
jára kell utalnia.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

—

2

CRA Description

A hitelminősítő intézet rövid leírá
sa.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

—

3

CRA Methodo
logy

A hitelminősítő intézet
módszertanának leírása.
nősítőnek lehetősége
hogy
ismertesse
módszertanának egyedi

minősítési
A hitelmi
van arra,
minősítési
jellemzőit.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

—

4

Solicited and
unsolicited
ratings policies

A
hitelminősítő
intézet
megbízáson alapuló és megbízás
nélküli minősítésekre vonatkozó
politikáinak leírása. Ha egynél
több minősítési politika van, meg
kell határozni az egyes politi
kákhoz alkalmazandó releváns
minősítési típusokat.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

—

5

Subsidiary ratings
policy

A leányvállalatok minősítésével
kapcsolatos jelentéstételre vonat
kozó politika leírása.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén köte
lező. Csak vállalati minő
sítéseket kibocsátó hitel
minősítő
intézetekre
alkalmazandó.

—

6

Geographical
reporting scope

Annak leírása, hogy globális jellegű
jelentésről van-e szó. Amennyiben
nem, a hitelminősítő intézet
megadja ennek indokát.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

A „Global/Non global”
XML-tag
kiválasztásával
kell azonosítani, hogy
globális hatókörről van-e
szó. „Non global” hatókör
kiválasztásakor
kötelező
egy almezőben megadni
az indokot.

7

Definition of
default

Leírja a nemteljesítés hitelminősítő
intézet által használt fogalmát.

Az első jelentéstételkor és
változások esetén kötele
ző.

—

8

Rating scale iden
tifier

Egyedileg azonosítja a hitelminő
sítő intézet adott minősítési skálá
ját.

Minősítési skála előírt
bejelentésekor vagy aktu
alizálásakor kötelező.

—
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Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

9

Rating scale vali
dity start date

A minősítési skála érvényességi
időtartamának kezdőnapja (BOP).
E napnak meg kell egyeznie a
rendszer valamely jelentéstételi
időszakának érvényes kezdő dátu
mával. A dátum nem lehet átfe
désben az ugyanazon hatókörre
bejelentett más minősítési skála
érvényességi időtartamával.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

ISO 8601 dátumformátum
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

10

Rating scale vali
dity end date

A minősítési skála érvényességi
időtartamának záró napja (EOP).
E napnak meg kell egyeznie a
rendszer valamely jelentéstételi
időszakának érvényes záró dátu
mával. Ha az érvényességi időtar
tamnak nincs záró napja, vagy az
jövőbeli, ezt a 9999-01-01 kód
feltüntetésével kell jelezni. A
dátum nem lehet átfedésben az
ugyanazon hatókörre bejelentett
más minősítési skála érvényességi
időtartamával.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

ISO 8601 dátumformátum
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

11

Time horizon

Megállapítja a minősítési skála
időintervallum szerinti alkalmazha
tóságát. A „minősítési típus” és az
„időintervallum” kombinációjának
érvényesnek kell lennie.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

— „L” – amennyiben a
minősítési skála hosszú
távú
minősítésekre
alkalmazandó,
— „S” – amennyiben a
minősítési skála rövid
távú
minősítésekre
alkalmazandó.

12

Rating type

Megállapítja a minősítési skála
minősítési típus szerinti alkalmaz
hatóságát. A „minősítési típus” és
az „időintervallum” kombináció
jának érvényesnek kell lennie.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

— „C” – amennyiben a
minősítési skála válla
lati minősítésekre alkal
mazandó,
— „S” – amennyiben a
minősítési skála állam
adósság/államháztartás
minősítésére alkalma
zandó,
— „T” – amennyiben a
minősítési skála struk
turált
pénzügyi
eszközök minősítésére
alkalmazandó.

13

Rating category
label

Meghatározza a minősítési skálán
belüli konkrét minősítési kategóri
át.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

—

14

Rating category
description

A minősítési skálán belüli kate
gória leírása.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

—

15

Rating category
value

A minősítési kategória helye a
minősítési skálán, a fokozatok
alkategóriáknak tekintendők.

A „rating scale identifier”
mező kitöltésekor kötele
ző.

Egész számban kifejezett
sorszám, amelynek mini
mális értéke 1 és maxi
mális értéke 20. A minő
sítési kategóriák értékeit
egymást követő
sorrendben kell megadni.
Minden egyes minősítéshez
legalább egy minősítési
kategóriát meg kell jelölni.

16

Notch label

Meghatározza a minősítési skálán
belüli konkrét minősítési fokoza
tot. A fokozatok a minősítési kate
gória további részletezését jelentik.

Kötelező, ha a bejelentett
minősítési skála fokoza
tokra osztott.

—
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Szám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

17

Notch description

A minősítési skálán belüli fokozat
meghatározása.

Kötelező, ha a minősítési
skála fokozatokra osztott.

—

18

Notch value

A fokozat helye a minősítési
skálán. A fokozat értéke a minősí
tésekhez rendelt egyedi érték,
amely az adott minősítés időszak
eleji és végi azonosítására is szol
gál.

Kötelező, ha a minősítési
skála fokozatokra osztott.

A fokozat értéke egész
szám, amelynek minimális
értéke 1 és maximális
értéke 99. Az értékeket
egymást követő
sorrendben kell megadni.
A konkrét minősítési kate
góriákhoz tartozó foko
zatok száma tetszőleges.

2. táblázat Minősítési skálák törlésére szolgáló mező
Sz
ám

1

Mezőazonosító

Megnevezés

Rating scale identi
fier

A törlendő minősítési skála azono
sítója.

Típus

Formai követelmény

—

Kötelező.

3. táblázat A kvalitatív adatokat tartalmazó fájl technikai adatmezőinek jegyzéke
Sz
ám

Mezőazonosító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Language

Meghatározza a fájl nyelvét.

Kötelező.

ISO 639-1.

2

CRA unique iden
tifier

A rendszerben használt belső kód
a hitelminősítő intézet azonosítá
sára. A fájlt beküldő hitelminősítő
intézet BIC-kódja.

Kötelező.

ISO 9362.

3

Version

A fájl létrehozásához használt
XML Schema Definition (XSD)
verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos
verziószámot.

4

Creation date

A fájl létrehozásának dátuma.

Kötelező.

ISO 8601 dátumformátum
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

5

Creation time

A fájl létrehozásának időpontja,
amelyet a fájlt létrehozó hitelminő
sítő intézetre érvényes helyi idő
alapján kell bejelenteni, az egyez
ményes koordinált világidőhöz
(Coordinated Universal Time –
UTC) viszonyított +/– órákban
kifejezve.

Kötelező.

ISO 8601 időformátum
(ÓÓ-PP-MM).

6

Creation time
offset

Jelzi a fájl létrehozásának időpont
jára vonatkozó helyi időnek az
egyezményes koordinált világidőtől
(UTC) való, órában kifejezett elté
rését. Elkülönített almező (+/–)
órákban kifejezett érték megjelölé
sére, amelyet a nyári időszámítás
szerint ki kell igazítani.

Kötelező.

—
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II. MELLÉKLET
A minősítési adatokat tartalmazó fájl mezőinek jegyzéke
1. táblázat: A minősítési adatokat tartalmazó fájl üzleti adatmezőinek jegyzéke
Szám

Mezőazono
sító

Megnevezés

Típus

Formai követelmény

1

Rating
identifier

A minősítés egyedi azonosítója,
amelynek változatlannak kell marad
nia.

Kötelező.

—

2

Rating
name

A minősítés neve vagy leírása. Azono
sítja a minősítést, az eszközt vagy a
minősített kibocsátót.

Nem kötelező.

—

3

Egyedi kód a minősített pénzügyi
Internal
instrument eszköz azonosításához. Az azonosí
tónak változatlannak kell maradnia.
identifier

Kötelező.

—

A minősített eszköz nemzetközi érték
Standard
instrument papír-azonosító száma (ISIN). Az
azonosítónak változatlannak kell
identifier
maradnia.

Nem kötelező.

4

Csak strukturált
pénzügyi eszközök
minősítésekor
alkalmazandó
(strukturált befek
tetési eszközök –
SIV) esetén nem).
ISO 6166 kód.

Csak strukturált
pénzügyi eszközök
minősítésekor
alkalmazandó (SIV
esetén nem).

Internal
issuer
identifier

A kibocsátó (vagy a kibocsátó anya
vállalata) egyedi azonosítója. Az
azonosítónak változatlannak kell
maradnia.

Kötelező.

Standard
issuer
identifier

A kibocsátó egyedi BIC-kódja. Az
azonosítónak változatlannak kell
maradnia.

Nem kötelező.

Rating
BOP

A jelentéstételi időszak kezdetén érvé
nyes minősítési fokozat. Azonosnak
kell lennie az előző minősítési időszak
záró időpontjában érvényes fokozattal,
kivéve a minősítési skála változása
esetén.

Kötelező.

Rating
EOP

A jelentéstételi időszak végén érvényes
minősítési fokozat.

Kötelező.

9

New
rating

Megjelöli, hogy a minősítés a jelentés
tételi időszakban első alkalommal
készült.

Kötelező.

—

10

With
drawal

Megjelöli, hogy a minősítés a jelentés
tételi időszakban visszavonásra került.
A visszavonás után az adott minősí
tésről többé nem kell jelentést tenni a
következő jelentéstételi időszakokban.

Kötelező, ha a
minősítés a jelen
téstételi időszakban
visszavonásra
került.

—

5

6

7

8

—

Csak vállalati adós
ság/államadósság/
államháztartás és
SIV minősítésekor
alkalmazandó.
ISO 9362 kód.

Csak vállalati adós
ság/államadósság/
államháztartás és
SIV minősítésekor
alkalmazandó.
—

Csak azokra a
minősítésekre
alkalmazandó,
amelyek a jelentés
tételi időszak elején
léteztek.
—

Csak azokra a
minősítésekre
alkalmazandó,
amelyek a jelentés
tételi időszak végén
léteztek.
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11

Mezőazono
sító

With
drawal
reason

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megnevezés

A „withdrawal” mező kitöltése esetén
az indok megadása.

L 140/27

Típus

A „withdrawal”
mező kitöltése
esetén kötelező.

Formai követelmény

— „1” – amennyiben a kibocsátóra/
kibocsátásra vonatkozó infor
máció helytelen vagy nem
elegendő,
— „2” – a minősített szervezet
csődje vagy adósságának átüteme
zése esetén,
— „3” – a minősített szervezet reor
ganizációja
esetén,
ideértve
például egyesülést vagy felvásár
lást,
— „4” – az adósságkötelezvény lejá
rata esetén,
— „5” – a minősítésnek a hitelminő
sítő intézet üzleti modelljéből
következő automatikus érvényte
lensége esetén,
— „6” – egyéb indok miatt lezárt
minősítés.

12

Default

Megállapítja, hogy a minősített kibo
csátó vagy eszköz esetében történt-e
a jelentéstételi időszakban a 9. cikk
(2) bekezdése szerinti nemteljesítés.

Kötelező.

—

13

Solicited/
Unsolici
ted

A hitelminősítés akkor minősül
megbízás nélkülinek, ha nem a kibo
csátó vagy a minősített szervezet
megbízásából készül. A hitelminősítés
akkor minősül megbízáson alapuló
nak, ha a kibocsátó, a minősített szer
vezet vagy annak ügynöke ad
megbízást annak elkészítésére.

Kötelező.

— „S” – ha a minősítés megbízáson
alapul,

Location
Meghatározza a minősítés kibocsátó
of the
ját.
issuance of
the rating

Kötelező.

14

— „U” – ha a minősítés megbízás
nélküli,
— „N” – ha a 2010. szeptember 7-ét
megelőző jelentéstételi idősza
kokra nem áll rendelkezésre ez
az információ.

— „I” – ha a minősítést az Unióban
egy, az 1060/2009/EK rende
letnek megfelelően nyilvántar
tásba vett hitelminősítő intézet
adta ki,
— „E”
–
ha
a
minősítés
az
1060/2009/EK
rendelet
4. cikkének (3) bekezdésének
megfelelően befogadott,
— „T” – ha a minősítést a módosí
tott
1060/2009/EK
rendelet
5. cikkének (2) bekezdésének
megfelelően hitelesített hitelminő
sítő intézet adta ki,
— „N” – ha a 2010. szeptember 7-ét
megelőző jelentéstételi idősza
kokra nem áll rendelkezésre ez
az információ,
— „O” – bármely egyéb esetben.

15

Time
horizon

Megállapítja, hogy a minősítés rövid
vagy hosszú távú-e. Változatlannak
kell maradnia.

Kötelező.

— „S” – rövid távú minősítés esetén,
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sító
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Megnevezés

Típus

2012.5.30.

Formai követelmény

— „L” – hosszú távú minősítés
esetén.
16

Rating
type

Megállapítja, hogy vállalati, államadós
ságra és államháztartásra vagy struktu
rált pénzügyi eszközökre vonatkozó
minősítésről van-e szó. Változatlannak
kell maradnia.

Kötelező.

— „C” – vállalati minősítés esetén,
— „S” – államadósságra vagy állam
háztartásra vonatkozó minősítés
esetén,
— „T” – strukturált pénzügyi eszkö
zökre
vonatkozó
minősítés
esetén.

17

Country

A minősített kibocsátó/eszköz ország
kódja.

Kötelező.

ISO 3166-1. A „ZZ” kódot a „nem
zetközi” kategória azonosítására kell
használni.

18

Industry

Az az iparági szegmens, amelybe a
kibocsátó tartozik.

Kötelező.

— „FI” – pénzügyi intézmény,
például hitelintézet vagy befekte
tési vállalkozás esetén,

Vállalati minősí
tések esetén alkal
mazandó.

— „IN” – biztosítók esetén,
— „CO” – ha olyan vállalati kibocsá
tóról van szó, amely nem
minősül pénzügyi intézménynek
vagy biztosítónak.

19

Sector

Alkategóriákat határoz meg az állam
adósságra és államháztartásra vonat
kozó minősítések esetén.

Kötelező.
Államadósság és
államháztartás
minősítése esetén
alkalmazandó.

— „FC” – külföldi fizetőeszközben
denominált államadósság minősí
tése esetén,
— „SL” – hazai fizetőeszközben
denominált államadósság minősí
tése esetén,
— „SM” – alsóbb államszervezeti
szint vagy önkormányzat minősí
tése esetén,
— „SO” – szupranacionális szervezet
minősítése esetén,
— „PE” – állami szervezet minősítése
esetén.

20

Asset class Meghatározza a fő eszközosztályokat
a strukturált pénzügyi eszközök minő
sítéséhez.

Kötelező.
Strukturált pénz
ügyi eszközök
minősítése esetén
alkalmazandó.

— „ABS” – eszközfedezetű értékpa
pír,
— „RMBS” – lakóingatlannal fedezett
értékpapír,
— „CMBS” – üzleti ingatlannal fede
zett értékpapír,
— „CDO” – fedezett adósságkötelez
vény,
— „ABCP” – eszközfedezetű kereske
delmi értékpapír,
— „OTH” – minden más esetben.
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Mezőazono
sító

21

Sub-asset

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megnevezés

Meghatározza az alosztályokat az
ABS, RMBS és CDO minősítésekhez.

L 140/29

Típus

Kötelező.
A strukturált pénz
ügyi eszközök
meghatározott
eszközosztályaira
alkalmazandó.

Formai követelmény

ABS esetén:
— „CCS” – hitelkártyakövetelésalapú értékpapír,
— „ALB” –
értékpapír,

gépjárműhitel-alapú

— „OTH” – ABS egyéb típusai.
RMBS esetén:
— „HEL” – szabad felhasználású
jelzáloghitel,
— „PRR” – elsőrendű RMBS,
— „NPR” – egyéb RMBS.
CDO esetén:
— „CFH” – cash flow vagy hibrid
CDO/CLO,
— „SDO” – szintetikus CDO/CLO,
— „MVO” – piaci értékű CDO.
22

23

Meghatározza a minősített eszköz
kibocsátásának idejét. Változatlannak
kell maradnia.

Kötelező.

Respon
A minősítésért felelős szervezet BICsible CRA kódja, vagyis:
unique
— ha a minősítést az EU-ban adták
identifier
ki, akkor a minősítést kibocsátó,
az 1060/2009/EK rendelet szerint
nyilvántartásba vett hitelminősítő
intézeté,

Kötelező.

ISO 9362.

Nem kötelező.

ISO 8601 dátumformátum
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

Vintage
year

—

Strukturált pénz
ügyi eszközök
minősítése esetén
alkalmazandó.

— ha a minősítés befogadott, akkor
a minősítést befogadó, az
1060/2009/EK rendelet szerint
nyilvántartásba vett hitelminősítő
intézeté,
— ha a minősítést olyan hitelminő
sítő intézet adta ki, amelyet az
1060/2009/EK rendelet szerint
hitelesítettek, akkor a hitelesített
intézeté,
— ha a minősítést harmadik
országban bocsátották ki, és nem
fogadta
be
valamely,
az
1060/2009/EK rendelet szerint
nyilvántartásba vett hitelminősítő
intézet, akkor a harmadik ország
beli hitelminősítő intézeté.
24

Historical
reporting
period of
the rating

Meghatározza a minősítés jelentéstételi
időszakát, ha az a múltra vonatkozik.
Akkor kell használni, ha a minősí
tésről egy már közzétett időszakra
vonatkozóan tesznek jelentést, tény
beli hibák helyesbítése céljából.
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25

Mezőazono
sító

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.5.30.

Típus

Megnevezés

Reason for Annak indoka, miért kerül sor a
minősítés jelentésére egy korábbi
historical
jelentés tárgyát képező időszakra.
rating
reporting

A „Historical
reporting period of
the rating” mező
kitöltése esetén
kötelező.

Formai követelmény

—

2. táblázat: Minősítési adatok törlésére szolgáló mezők jegyzéke
Szám

Mezőazono
sító

Típus

Megnevezés

1

Rating
identifier

Meglévő minősítésazonosító
sének bejelentése.

2

Reason
for
Historic
Cancella
tion

Annak indoka, miért kerül törlésre a
minősítés az összes korábban bejelen
tett időszakra.

törlé

Formai követelmény

Kötelező.

—

Nem kötelező.

—

Teljes törlés (a
minősítés törlése
az összes időszakra
vonatkozóan)
esetén kötelező.

3. táblázat: A minősítési adatokat tartalmazó fájl technikai adatmezőinek jegyzéke
Szám

Mezőazono
sító

1

Language

Meghatározza a fájl nyelvét.

Kötelező.

ISO 639-1.

2

CRA
unique
identifier

A rendszerben használt belső kód a
hitelminősítő intézet azonosítására. A
fájlt beküldő hitelminősítő intézet
BIC-kódjának kell lennie.

Kötelező.

ISO 9362.

3

Version

A fájl létrehozásához használt XML
Schema Definition (XSD) verziószáma.

Kötelező.

Meg kell adni a pontos verziószámot.

4

Creation
date

A fájl létrehozásának dátuma.

Kötelező.

ISO 8601 dátumformátum
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

5

Creation
time

A fájl létrehozásának időpontja,
amelyet a fájlt létrehozó hitelminősítő
intézetre érvényes helyi idő alapján
kell bejelenteni, az egyezményes koor
dinált
világidőhöz
(Coordinated
Universal Time – UTC) viszonyított
+/– órákban kifejezve.

Kötelező.

ISO 8601 időformátum (ÓÓ-PP-MM).

6

Creation
time
offset

Jelzi a fájl létrehozásának időpontjára
vonatkozó helyi időnek az egyezmé
nyes koordinált világidőtől (UTC)
való, órában kifejezett eltérését. Elkü
lönített almező (+/–) órákban kifeje
zett érték megjelölésére, amelyet a
nyári időszámítás szerint ki kell igazí
tani.

Kötelező.

—

Megnevezés

Típus

Formai követelmény
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Mezőazono
sító

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megnevezés

L 140/31

Típus

Formai követelmény

7

Reporting
period

Azonosítja a fájl jelentéstételi idősza
kát. Azonos az időszak kezdetének
dátumával.

Kötelező.

BOP-dátum (az időszak kezdete)
ISO 8601 dátumformátumban
(ÉÉÉÉ-HH-NN).

8

Number
A fájlban található minősítési adatállo
of records mányok teljes száma, beleértve a
minősítések bejelentését és törlését.

Kötelező.

—

