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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att införa en rättsligt bindande ordning för registrering och 
övervakning av kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyg vilka huvudsakligen är 
avsedda att användas i rättsligt reglerade syften av kreditinstitut, värdepappersföretag, 
försäkrings- och återförsäkringsföretag, företag för kollektiva investeringar (fondföretag) och 
pensionsfonder. Förslagets huvudsyfte är att säkerställa att de kreditbetyg som används i 
gemenskapen är oberoende, objektiva och av högsta kvalitet.

Föredraganden lyfter fram följande huvudfrågor inom JURI:s sedvanliga behörighetsområde: 

Är det riktigt att förslaget ska grundas på artikel 95 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen enligt vad som föreslagits eller bör det grundas på artikel 47.2 
i det nämnda fördraget?

Artikel 95 handlar om den inre marknadens upprättande och funktion. 

Fördragets artikel 47.2, som utgör en del av kapitel 2 om etableringsrätt, handlar om ”Fri 
rörlighet för personer, tjänster och kapital” och samtliga harmoniseringsåtgärder för finansiella tjänster 
i EU har hittills antagits med artikel 47.2 som juridisk grundval. Detta gäller särskilt kreditinstitut 
(direktiv 2006/48/EG), investeringsbolag (direktiv 2004/39/EG), försäkringsbolag 
(direktiv 2002/83/EG), återförsäkringsbolag (direktiv 2005/68/EG), företag för kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper  (UCITS – under omarbetning) och 
tjänstepensionsinstitut (direktiv 2003/41/EG). 

Även syftet med detta förslag, nämligen att fastställa villkor för att öppna och driva 
kreditvärderingsinstitut i EU verkar omfattas av artikel 47.2.

Bör förslaget utformas som en förordning eller ett direktiv?

 I detta sammanhang och finansiella klimat är det uppenbart att en förordning som kan 
genomföras snabbt och konsekvent är att föredra framför ett direktiv . Men enligt artikel 47.2 
krävs ett direktiv för att samordna starten och utövandet av de fastställda verksamheterna eller 
yrkena vilket innebär att en förordning inte kan komma i fråga.

Om man anser att det är tvingande med en förordning i detta särskilda fall, och alltså att 
artikel 95 ska behållas som juridisk grundval, bör man beakta följderna av det.

Ledningskriterier

I ledningskriterierna i avsnitt A i bilagan föreslås det att icke verkställande direktörer ska ha 
ett visst ansvar i syfte att säkerställa oberoende värderingar. Denna roll tjänar till att i grund 
och botten skydda externa parter – investerare och marknader. Man vet inte om detta i alla 
situationer är en lämplig funktion för en icke verkställande direktör som även representerar 
aktieägarna. I en del medlemsstater kan det vara möjligt för icke verkställande direktörer att 
ha en sådan funktion, men man behöver inte vara så normativ och föredraganden föreslår att 
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styrelsen ska övervakas av oberoende personer. Denna övervakning kan göras av icke 
verkställande direktörer om så är lämpligt. För grupper av kreditvärderingsinstitut räcker det 
med en funktion för hela gruppen.  

Civilrättsligt ansvar

Enligt detta förslag kommer förordningen att leda till förenklade rättsförfaranden. 
Föredraganden anser att det inte finns någon anledning till att utöka det civilrättsliga ansvar 
som för närvarande finns i medlemsstaterna och som i allmänhet redan täcker fall med grov 
vårdslöshet och oegentligheter. Det vore i själva verket farligt att uppmuntra till eller förenkla 
rättsförfaranden. Det kan påverka värderingsbeslut och orsaka utpressning och underminera 
det oberoende som dessa förfaranden ska sträva efter att säkerställa och behålla. Det krävs 
försiktighet på detta område och ändringar föreslås i syfte att klargöra att det inte finns någon 
avsikt att utöka det befintliga systemet för ansvarighet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa att 
kreditvärderingsprocessen inte påverkas av 
kreditvärderingsinstitutets kommersiella 
företagsintressen bör 
kreditvärderingsinstituten se till att det i
företagsledning eller styrelse ingår minst 
tre företagsexterna ledamöter som bör 
vara oberoende i enlighet med punkt 13 i 
avsnitt III i Kommissionens 
rekommendation 2005/162/EG av den 
15 februari 2005 om uppgifter för 
företagsexterna styrelseledamöter eller 
styrelseledamöter med tillsynsfunktion i 
börsnoterade bolag och om 
styrelsekommittéer. Det är dessutom 
nödvändigt att majoriteten i 
företagsledning eller styrelse, däribland 
alla oberoende ledamöter, har tillräckligt 

(10) För att säkerställa att 
kreditvärderingsprocessen inte påverkas av 
kreditvärderingsinstitutets kommersiella 
företagsintressen bör 
kreditvärderingsinstituten eller grupper av 
kreditvärderingsinstitut se till att 
företagsledning eller styrelse har personer 
(som ingår i företagsledningen eller 
styrelsen eller andra personer) med en 
oberoende övervakningsfunktion och med 
ansvar för att denna förordning efterlevs 
korrekt med avseende på bevarandet av 
värderingars oberoende och kvalitet.
Funktionen får innehas av åtminstone en 
icke verkställande direktör. Det är 
dessutom nödvändigt att majoriteten i 
företagsledning eller styrelse, däribland 
samtliga personer med den oberoende 
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kunnande om finansiella tjänster. övervakningsfunktionen, har tillräckligt 
kunnande om finansiella tjänster.

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt att den övervakande funktionen ska innehas av icke verkställande 
direktörer. Det kan finnas intressekonflikter med aktieägaransvar. Med denna formulering 
kan man välja det bästa alternativet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa kreditbetygens 
kvalitet bör varje kreditvärderingsinstitut 
vidta åtgärder för att se till att den 
information det använder när det tilldelar 
kreditbetyg är tillförlitlig. I detta syfte kan 
det bland annat överväga att utnyttja 
finansiella rapporter, som granskats av 
oberoende revisorer, och offentliga 
underrättelser, kontroller genomförda av 
ansedda tredje parter, egen granskning av 
ett slumpmässigt urval av den mottagna 
informationen eller avtalsbestämmelser 
som klart föreskriver ansvar för den 
kreditvärderade enheten eller dess 
anknutna tredje parter om information 
lämnas enligt avtalet i medvetande om att 
den är materiellt felaktig eller vilseledande, 
eller om den kreditvärderade enheten eller 
dessa anknutna tredje parter inte lägger ned 
vederbörlig omsorg på att kontrollera 
korrektheten i informationen i enlighet med 
avtalsvillkoren. 

(15) För att säkerställa kreditbetygens 
kvalitet bör varje kreditvärderingsinstitut 
vidta åtgärder för att se till att den 
information det använder när det tilldelar 
kreditbetyg är tillförlitlig. Ett 
kreditvärderingsinstitut granskar inte 
emittenters och tredjeparters uppgifter 
och vederbörliga noggrannhet, men de 
måste förvissa sig om att de källor som de 
förlitar sig på verkligen är tillförlitliga, 
exempelvis genom en bedömning av deras 
professionella oberoende eller renommé. I 
detta syfte kan det bland annat överväga att 
utnyttja finansiella rapporter, som 
granskats av oberoende revisorer, och 
offentliga underrättelser, kontroller 
genomförda av ansedda tredje parter,  egen 
granskning av ett slumpmässigt urval av 
den mottagna informationen eller 
avtalsbestämmelser i 
transaktionshandlingarna som klart 
föreskriver ansvar för den kreditvärderade 
enheten eller dess anknutna tredje parter 
om information lämnas enligt avtalet i 
medvetande om att den är materiellt 
felaktig eller vilseledande, eller om den 
kreditvärderade enheten eller dessa 
anknutna tredje parter inte lägger ned 
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vederbörlig omsorg på att kontrollera 
korrektheten i informationen i enlighet med 
avtalsvillkoren. 

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att undvika missförstånd om kreditvärderingsinstituts roll med avseende på 
den vederbörliga noggrannhet som övriga parter visar och som kreditvärderingsinstituten är 
beroende av.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra denna förordning bör antas 
i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(35) Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning om 
kreditvärderingsinstituts rätt till civilt 
ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje kreditvärderingsinstitut ska 
offentligt presentera de metoder, modeller 
och grundläggande antaganden som det 
använder i värderingsprocessen.

1. Varje kreditvärderingsinstitut ska 
offentligt presentera de metoder och en 
beskrivning av de modeller och 
grundläggande matematiska antaganden, 
sambandsantaganden och andra 
antaganden som det använder i 
värderingsprocessen. Lämpliga metoder 
ska införas för att säkerställa skydd av 
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vederbörligt förtroliga uppgifter.

Or. en

Motivering

Man måste behålla jämvikten mellan funktionerna för de värderingssystem som offentliggörs 
och som ska ligga till grund för förtroende och kommentarer och som gör det möjligt för 
emittenter att göra anpassningar till modellen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) få tillgång till varje slag av dokument 
och att infordra kopior av eller själva 
kopiera sådana dokument,

a) få tillgång till varje slag av dokument 
och att infordra kopior av eller själva 
kopiera sådana dokument för användning 
vid utövandet av deras övervakande 
befogenhet,

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) begära upplysningar från varje person 
och vid behov kalla in och fråga ut 
personer för att inhämta upplysningar,

b) begära upplysningar från vilken person 
som helst och att vid behov kalla in och 
fråga ut en person för att inhämta 
upplysningar för användning vid 
utövandet av deras övervakande 
befogenhet,

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utövandet av dessa befogenheter ska 
samma bestämmelser enligt 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tystnadsplikt och yrkesmässiga privilegier 
tillämpas som vid andra förfaranden för 
övervakning av finansiella marknader.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstats behöriga myndighet får 1. En medlemsstats behöriga myndighet får 
vid överträdelse av denna förordning

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tystnadsplikt skall gälla alla personer 
som arbetar eller har arbetat för den 
behöriga myndigheten eller för en 
myndighet eller person till vilken den 
behöriga myndigheten delegerat uppgifter, 
inbegripet revisorer och andra sakkunniga 
som arbetar på dess uppdrag. Information 
som omfattas av tystnadsplikt får inte 
lämnas ut till en annan person eller 
myndighet utom när så krävs för rättsliga 

1. Tystnadsplikt skall gälla alla personer 
som arbetar eller har arbetat för den 
behöriga myndigheten, för 
Europeiska värdepapperstillsynskommitté
n [alt. ev. (EVTK)] eller för en myndighet 
eller person till vilken den behöriga 
myndigheten delegerat uppgifter, 
inbegripet revisorer och andra sakkunniga 
som arbetar på dess uppdrag. Information 
som omfattas av tystnadsplikt får inte 
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åtgärder. lämnas ut till en annan person eller 
myndighet utom när så krävs för rättsliga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta alla erforderliga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. Påföljderna ska minst 
omfatta fall av allvarligt fel i 
yrkesutövningen och bristande uppfyllelse 
av undersökningskravet. De ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
påföljder vid överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att reglerna tillämpas. Påföljderna ska 
minst omfatta fall av allvarligt fel i 
yrkesutövningen och bristande försiktighet 
och uppmärksamhet vid 
värderingsförfarandena. De ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att undvika missförstånd om kreditvärderingsinstituts roll med avseende på 
övriga parters vederbörliga noggrannhet och som kreditvärderingsinstituten beror av.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning ger i sig inte någon rätt för 
tredjeparter i målet att göra anspråk på 
skadestånd, och sådana fordringar kan 
endast göras i enlighet med den 
tillämpliga nationella lagstiftningen om 
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skadeståndsansvar.

Or. en

Motivering

Det nya stycket som kommer efter det första stycket förs in för att undanröja tvivel. Testet ska 
vara det som förklaras i det första stycket i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kreditvärderingsinstitut ska ha en 
företagsledning eller styrelse som ska 
ansvara för att

1. Kreditvärderingsinstitut eller grupper av 
kreditvärderingsinstitut och dess högre 
ledning ska säkerställa att 

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företagsledningen eller styrelsen i ett 
kreditvärderingsinstitut ska ha minst tre 
företagsexterna ledamöter som ska vara
oberoende. Ersättningen till de oberoende 
ledamöterna i företagsledningen eller 
styrelsen ska inte vara kopplad till 
kreditvärderingsinstitutets affärsmässiga 
resultat och ha en sådan konstruktion att 
den säkerställer att deras bedömningar är 
oberoende. Förordnandet av de oberoende 
ledamöterna i företagsledning eller 
styrelse ska avse en på förhand 
överenskommen period som inte överstiger 
fem år och inte kan förnyas. De oberoende 
ledamöterna i företagsledning eller 
styrelse får endast avsättas på grund av 

Företagsledningen eller styrelsen i ett 
kreditvärderingsinstitut eller en grupp av 
kreditvärderingsinstitut ska övervakas
oberoende av personer (som ingår i 
företagsledningen eller styrelsen eller 
andra personer) med ansvar för att denna 
förordning efterlevs korrekt med avseende 
på bevarandet av värderingars oberoende 
och kvalitet. Funktionen får innehas av 
icke verkställande direktörer. Ersättningen 
till de personer som utför den oberoende 
övervakningen ska inte vara kopplad till 
kreditvärderingsinstitutets affärsmässiga 
resultat och ha en sådan konstruktion att 
den säkerställer att deras bedömningar är 
oberoende. Förordnandet av de personer 
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tjänstefel eller otillräcklighet i tjänsten. som utför den oberoende övervakningen
ska avse en på förhand överenskommen 
period som inte överstiger fem år och inte 
kan förnyas. De personer som utför den 
oberoende övervakningen får endast 
avsättas på grund av tjänstefel eller 
otillräcklighet i tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Majoriteten av ledamöterna i 
företagsledning eller styrelse, däribland 
alla oberoende ledamöter, ska ha 
tillräckligt kunnande om finansiella 
tjänster. Minst en oberoende ledamot bör 
ha djupgående kunskaper och erfarenhet på 
företagsledningsnivå av marknaderna för 
strukturerade krediter och 
värdepapperisering.

Majoriteten av ledamöterna i 
företagsledning eller styrelse, däribland 
alla de personer som utför den oberoende 
övervakningen, ska ha tillräckligt 
kunnande om finansiella tjänster. 
Eventuellt bör minst en av de personer 
som utför den oberoende övervakningen
ha djupgående kunskaper och erfarenhet på 
företagsledningsnivå och därmed 
behärskar de mest komplexa, 
strukturerade eller nya produkter som är 
föremål för kreditvärderingsinstitutets 
värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver sitt övergripande ansvar som 
styrelseledamöter ska de oberoende 
ledamöterna i företagsledning eller 
styrelse ha den särskilda uppgiften att 

Utöver sitt övergripande ansvar som 
styrelseledamöter ska de personer som 
utför den oberoende övervakningen ha den 
särskilda uppgiften att övervaka 
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övervaka utvecklingen av 
kreditvärderingspolitiken, effektiviteten i 
kreditvärderingsinstitutets interna system 
för kvalitetskontroll när det gäller att 
säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter i 
kreditvärderingsprocessen samt i 
efterlevnads- och företagsstyrnings-
förfaranden, däribland ändamålsenligheten 
av den översynsfunktion som avses i punkt 
7 i detta avsnitt. De oberoende 
ledamöternas yttranden i dessa frågor ska 
regelbundet läggas fram för styrelsen och 
göras tillgängliga för den behöriga 
myndigheten när den så begär.

utvecklingen av kreditvärderingspolitiken, 
effektiviteten i kreditvärderingsinstitutets 
interna system för kvalitetskontroll när det 
gäller att säkerställa avsaknaden av 
intressekonflikter i 
kreditvärderingsprocessen samt i 
efterlevnads- och 
företagsstyrningsförfaranden, däribland 
ändamålsenligheten av den 
översynsfunktion som avses i punkt 7 i 
detta avsnitt. Yttranden från de personer 
som utövar den oberoende övervakningen
i dessa frågor ska regelbundet läggas fram 
för styrelsen och göras tillgängliga för den 
behöriga myndigheten när den så begär.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I –– Avsnitt A – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett kreditvärderingsinstitut ska 
fortlöpande se till att institutet leds på ett 
gott sätt. Sådana åtgärder får anpassas 
med hänsyn till kreditvärderingsinstitutets 
storlek, dess särskilda företagsstruktur 
och kraven enligt lag samt andra 
standarder för företagsledning i de 
domstolsområden som de tillhör eller där 
det utför sin huvudsakliga verksamhet. 
Vid fastställandet av 
företagsledningsåtgärderna bör ett 
kreditvärderingsinstitut ta hänsyn till 
behovet av att säkerställa att det kommer 
att göra värderingar som är oberoende, 
objektiva och av hög kvalitet. 

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje kreditvärderingsinstitut ska införa 
organisatoriska och administrativa 
arrangemang för att upptäcka, förebygga 
och hantera intressekonflikter som avses i 
punkt 1 i avsnitt B. Det ska registrera alla 
väsentliga hot mot oberoendet avseende 
såväl själva institutet som de av dess 
anställda som medverkar i 
kreditvärderings-processen samt de 
skyddsåtgärder som tillämpas för att mildra 
sådana hot.

5. Varje kreditvärderingsinstitut ska införa 
lämpliga och effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att 
upptäcka, förebygga, hantera, registrera 
och avslöja intressekonflikter som avses i 
punkt 1 i avsnitt B. Det ska registrera alla 
väsentliga hot mot oberoendet – avseende 
såväl själva institutet som de av dess 
anställda som medverkar i 
kreditvärderings-processen – samt de 
skyddsåtgärder som tillämpas för att mildra 
sådana hot.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt A – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Varje kreditvärderingsinstitut ska 
upprätta en översynsfunktion som ska 
ansvara för att periodiskt se över dess 
metoder och modeller samt väsentliga
ändringar av dem och deras lämplighet för 
bedömningen av nya finansiella 
instrument.

7. Varje kreditvärderingsinstitut ska 
upprätta en översynsfunktion som ska 
ansvara för att periodiskt se över dess 
metoder, modeller och grundläggande 
matematiska antaganden, 
sambandsantaganden och övriga 
antaganden eller ändringar av dessa samt 
deras lämplighet vid användningen av dem 
eller möjligheten att använda dem för 
bedömningen av nya finansiella 
instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt B – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett kreditvärderingsinstitut ska inte 
utfärda något kreditbetyg eller återkalla ett 
befintligt kreditbetyg i följande fall:

3. Ett kreditvärderingsinstitut ska inte 
utfärda något kreditbetyg eller granska/se 
över/ompröva ett befintligt kreditbetyg i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt B – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditvärderingsinstitutet eller en 
analytiker som medverkat i fastställandet 
av ett kreditbetyg eller en person som 
godkänner kreditbetygen äger, direkt eller 
indirekt, finansiella instrument i den 
kreditvärderade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt eller 
indirekt ägarintresse i denna enhet eller 
part.

a) Kreditvärderingsinstitutet eller en 
analytiker som medverkat i fastställandet 
av ett kreditbetyg eller en person som 
godkänner kreditbetygen äger, direkt eller 
indirekt, finansiella instrument i den 
kreditvärderade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt eller 
indirekt ägarintresse i denna enhet eller 
part. För att undanröja tveksamheter 
gäller detta inte vid mindre viktiga 
händelser eller kortvariga, oundvikliga 
händelser (som till exempel arv eller 
gåvor) eller när en ägarandel ingår i en 
diversifierad kollektiv investeringsplan.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt D – Kapitel I – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje kreditvärderingsinstitut ska se till 
att eventuella attribut och begränsningar 
för kreditvärderingen anges tydligt på 
framträdande plats i kreditbetyget. 
Kreditvärderingsinstitutet ska särskilt ange 
på framträdande plats i varje kreditbetyg 
om de anser att den tillgängliga 
informationen om den kreditvärderade 
enheten har varit av tillfredsställande 
kvalitet och i vilken utsträckning det har 
kontrollerat information som har lämnats 
till det av den kreditvärderade enheten eller 
en anknuten tredje part. Om ett kreditbetyg 
berör ett slag av enhet eller finansiellt 
instrument som det endast finns begränsade 
historiska uppgifter ska kreditvärderings-
institutet på framträdande plats klargöra 
vilka begränsningar som gäller för 
värderingen.

3. Varje kreditvärderingsinstitut ska se till 
att eventuella attribut och begränsningar 
för kreditvärderingen anges tydligt på 
framträdande plats i kreditbetyget. 
Kreditvärderingsinstitutet ska särskilt ange 
på framträdande plats i varje kreditbetyg 
om de anser att den tillgängliga 
informationen om den kreditvärderade 
enheten har varit av tillfredsställande 
kvalitet och i vilken utsträckning det har 
kontrollerat information som har lämnats 
till det av den kreditvärderade enheten eller 
en anknuten tredje part. Ett 
kreditvärderingsinstitut förväntas inte 
kontrollera att den kreditvärderade 
enheten lägger ned vederbörlig omsorg. 
Om ett kreditbetyg berör ett slag av enhet 
eller finansiellt instrument som det endast 
finns begränsade historiska uppgifter ska 
kreditvärderingsinstitutet på framträdande 
plats klargöra vilka begränsningar som 
gäller för värderingen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt D – Kapitel I – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fall då det råder sådan brist på 
tillförlitliga uppgifter, då strukturen på ett 
nytt slag av instrument är så komplex eller
då kvaliteten på den tillgängliga 
informationen är så otillfredsställande att 
man allvarligt måste ifrågasätta om 
kreditvärderingsinstitutet förmår att ta fram 

I fall då det råder sådan brist på 
tillförlitliga uppgifter, då strukturen på ett 
nytt slag av instrument är så komplex eller 
då kvaliteten på den tillgängliga 
informationen är så otillfredsställande att 
man allvarligt måste ifrågasätta om 
kreditvärderingsinstitutet förmår att ta fram 
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ett trovärdigt kreditbetyg, bör institutet 
avstå från försök till värdering eller, i 
tillämpliga fall, återkalla befintliga 
kreditbetyg.

ett trovärdigt kreditbetyg, bör institutet 
avstå från försök till värdering.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I - Avsnitt D – Kapitel I – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kvaliteten ändras på den information 
som finns för övervakning av en befintlig 
värdering ska detta publiceras och 
värderingen ska ändras därefter.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – Avsnitt E – Kapitel I – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Metoder, modeller och grundläggande 
antaganden samt materiella förändringar av 
dessa.

5. Metoder och beskrivningar av modeller 
och grundläggande matematiska
antaganden, sambandsantaganden och 
övriga antaganden samt materiella 
förändringar av dessa.

Or. en

Motivering

Man måste behålla jämvikten mellan funktionerna för de värderingssystem som offentliggörs 
och som ska ligga till grund för förtroende och kommentarer och som gör det möjligt för 
emittenter att göra anpassningar till modellen.

Adlib Express Watermark


	764922sv.doc

